
Uchwała Nr XLII/243/17  

Rady Gminy  Iłowo-Osada 

z dnia 21 grudnia 2017 roku 

  
w sprawie:  przyjęcia "Programu współpracy Gminy Iłowo-Osada z organizacjami pozarządowymi i  
                     innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"  
 
 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Rada Gminy Iłowo-

Osada uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Uchwala się "Program współpracy Gminy Iłowo-Osada z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2018 rok", stanowiący załącznik do 

uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

    Przewodniczący Rady Gminy 

         Teresa Świątkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

Uchwały Nr XLII/243/2017  

Rady Gminy  Iłowo-Osada 

z dnia  21 grudnia 2017 r.  

 

Zgodnie z wykładnią ustawową działalność pożytku publicznego to działalność 

społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016, 

poz. 1817, z późn. zm.). Przedmiotowa ustawa w art. 5a ust. 1 nakłada na organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego – w naszym przypadku Radę Gminy Iłowo-Osada -  

obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Uchwalany program jest 

dokumentem określającym politykę samorządu lokalnego wobec organizacji pozarządowych.  

Tegoroczny program współpracy, który został skonstruowany na gruncie zapisów 

ustawowych oraz dotychczasowego doświadczenia obejmuje wybrane najważniejsze sfery 

zadań publicznych, które Gmina Iłowo-Osada zamierza realizować wspólnie z organizacjami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa cele, zasady i formy tej 

współpracy. Program na 2018 rok jest zgodny z Wieloletnim Programem Współpracy z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego  na lata 2013-2019 przyjęty  Uchwałą Nr XVIII/134/12 z dnia 22 października 

2012 r. z późn.zm. 

Program został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony 

w uchwale Nr XV/108/12  Rady Gminy Iłowo-Osada  z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  

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

wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez organizacje 

pozarządowe działające na terenie gminy Iłowo-Osada. W ostatecznym kształcie program 

przedłożono Radzie Gminy Iłowo-Osada. 

 

  

 


