
         PROJEJKT NR 19 

Uchwała nr 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia … listopada 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na rok                

2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.                      

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

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                     

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Rada Miejska w Giżycku 

uchwala, co następuje: 

§1. 

Przyjmuje się roczny program współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2017                                      

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

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w brzmieniu 

określonym w załączniku do uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Giżycku 

 

Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2017 z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przygotowany                                   

po przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                         

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.  

Program stanowi realizację zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego                                          

i o wolontariacie, a także promuje ideę samorządności poprzez wprowadzenie przejrzystych 

zasad uczestnictwa sektora organizacji pozarządowych w podejmowaniu istotnych decyzji. 

Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w znaczny sposób 

wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców oraz na rozwój Gminy Miejskiej Giżycko.  

Przedmiotowa uchwała oznacza również realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie 

wykonywania zadań publicznych oraz stanowi dla władz miasta podstawę do dysponowania 

środkami publicznymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


