
UCHWAŁA NR XXIX/250/2017 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 16 maja 2017 r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/199/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 
28 listopada 2016 roku  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi              
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy              
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 

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 z późn. zm.1), art. 16, art. 25 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.2), art. 5a ust. 1 i ust. 4 
ustawy   z dnia    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie           
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.3) Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala,                   
co następuje: 

§ 1. W uchwale nr  XXIV/199/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 
2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 

- §14 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację Programu współpracy 
Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi została zaplanowana w kwocie                      
280 500,00 zł.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  

         Przewodniczący  

       Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  

        Marcin Osowski 

 

 

 

 

                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i poz. 1948 
oraz z 2017 r. poz. 730. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1310, poz. 1359 i 
poz. 1616 oraz z 2016 r. poz. 753, poz. 1583, poz. 1948 i poz. 2174. 
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. 
poz. 573.  



UZASADNIENIE 

 

Uchwalenie Programu współpracy na rok 2017 Gminy Białobrzegi z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jego zmiany stanowi wypełnienie obligatoryjnego 
zapisu art. 5a ww. ustawy. Nakłada ona na organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego obowiązek uchwalenia, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, rocznego programu 
współpracy, określającego formy i zasady współpracy z „trzecim sektorem”, w tym ilość 
środków planowanych na realizację priorytetowych działań określonych w programie. 
Wprowadzona zmiana do programu, dotycząca podwyższenia planowanych środków 
finansowych na realizację zadań publicznych w 2017 roku, ma na celu rozszerzenie 
współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji priorytetowych 
zadań w 2017 roku 

 


