
UCHWAŁA NR XVIII.108.20
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 29 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka 
z  organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) Rada Gminy uchwala po 
konsultacjach, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVI.91.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale VI w §7 uchyla się pkt 7;

2) w rozdziale XI w §13 wyrazy ,,418.000,00 zł” zastępuje się wyrazem  ,,218.000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Klimek



Uzasadnienie

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożyła w art. 5 ust. 5 obowiązek
konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 tej
ustawy projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W rocznym programie współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020 usuwa się jedno z priorytetowych zadań i co za tym idzie
zmniejsza się pule środków na realizację programu o kwotę przeznaczoną na to zadanie.

Zadanie będzie realizowane przez Gminę Rawa Mazowiecka jednak w ramach innego postępowania.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.




