
 

 

     Projekt Prezydenta Miasta Tczewa  

        z dnia 4.10.2019 r. 

 

 

 

Uchwała Nr ............./............/2019 

Rady Miejskiej  w Tczewie 

z dnia ..........  2019 r. 

 w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew  z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.  

Na podstawie art. 7 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 

gminnym   (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 5a ust.1 ustawy z dnia                         

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 688 z późn.  zm.) po przeprowadzeniu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia  24 kwietnia 2003 r.                         

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Edukacji, Kultury  i Kultury Fizycznej oraz Komisji Polityki Społecznej Rada Miejska 

w Tczewie 

 uchwala, co następuje: 

 § 1 

 Uchwala się ,,Program współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie rok 2020" stanowiący załącznik do uchwały.  

§ 2 

 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa. 

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                       

                                              

                Przewodniczący  

        Rady Miejskiej w Tczewie 

 

 

               Zenon Drewa 
 

 
 

Wytw.: Ewa Salkowska - Stubba 

Wydział Spraw Społecznych 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie                 

(j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) określa zasady współpracy samorządu lokalnego                              

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. Wprowadza  również katalog zadań publicznych, przy realizacji których ta 

współpraca jest niezbędna. Zobowiązuje również organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego do uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. 

Projekt Programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego                              

i o wolontariacie na rok 2020 został poddany konsultacjom w oparciu o Uchwałę                              

nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie 

określenia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta 

Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku 

publicznego, organizacjami pozarządowymi z innymi uprawnionymi podmiotami. 

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt 

Programu współpracy. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne. 

 

                                                                                                  

        Prezydent Miasta Tczewa 

            Mirosław Pobłocki 

                                                                                                     

                                                                           

 

 

 

                                                                                    

 

 

     


