
Załącznik do zarządzenia 
Nr 0050.175.2019 

Burmistrza Wyrzyska 
z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr XVII/… /2019

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU 

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  Programu współpracy  Gminy  Wyrzysk   z  organizacjami

pozarządowymi,  kościelnymi  osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  oraz

stowarzyszeniami  jednostek  samorządu  terytorialnego  działającymi  na  obszarze  Gminy

Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2020.

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

z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 oraz poz. 1815) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 oraz poz.

1570) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§1.  W  załączniku  uchwały  Nr  XVI/156/2019  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  z  dnia

28  listopada  2019  roku  w  sprawie  Programu  współpracy  Gminy  Wyrzysk   z  organizacjami

pozarządowymi,  kościelnymi  osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi

oraz  stowarzyszeniami  jednostek  samorządu  terytorialnego  działającymi  na  obszarze  Gminy

Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2020 przypis §9 otrzymuje brzmienie:

„§9. Planuje się finansowanie programu na 2020 rok w wysokości 189.000 zł.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§3. 1.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



UZASADNIENIE

do  uchwały  Nr  XVII/…  /2019  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  z  dnia  20  grudnia  2019  r.

zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  Programu  współpracy  Gminy  Wyrzysk  z  organizacjami

pozarządowymi,  kościelnymi  osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  oraz

stowarzyszeniami  jednostek  samorządu  terytorialnego  działającymi  na  obszarze  Gminy

Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2020.

Zmiana  powyższej  uchwały  wynika  z  konieczności  dostosowania  priorytetowych  zadań

publicznych z aktualną sytuacją oraz potrzebami w zakresie realizacji zadań oraz zmiany wielkości

środków  na  realizację   zadań  publicznych  zlecanym  organizacjom  pozarządowym  w  związku

z realizacją programu współpracy współpracy Gminy Wyrzysk    z organizacjami pozarządowymi,

kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek

samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych na

rok 2020.

Projekt programu, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/406/2010 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia

28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów

prawa  miejscowego  z  gminną  radą  działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego

w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji  zarządzeniem

Nr 0050.175.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 listopada 2019 r. został poddany konsultacjom

społecznym w terminie od 29 listopada  do 6 grudnia 2019 r. 

Projekt programu został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyrzysku,

na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  (www.wyrzysk.pl)  oraz  w  Biuletynie

Informacji Publicznej, w celu wyrażenia pisemnej opinii.

W terminie konsultacji …………..………. propozycje i uwagi do projektu programu.

Burmistrz  Wyrzyska  informację  z  przeprowadzonych  konsultacji  przedstawił  Komisji  Spraw

Społecznych  i  Bezpieczeństwa  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  wraz  z  projektem  uchwały.  Po

pozytywnym zaopiniowaniu  przez  wspomnianą  Komisję  projekt  programu  przedłożono  Radzie

Miejskiej w Wyrzysku.  

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


