
Uchwała Nr       /18 

Rady Gminy Cedry Wielkie 

 z dnia 18 grudnia 2018 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy 

Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3  

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

i  o wolontariacie na 2019 r. 

 

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

gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, zm. Poz. 1000, poz, 1349, poz. 1432) oraz art. 

5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1    

Zmienia się uchwałę nr XLIII/334/18 Rady  Gminy Cedry Wielkie z dnia 14 listopada 

2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. w ten sposób, że           

w załączniku do uchwały „Roczny program współpracy gminy Cedry Wielkie                         

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”: 

1) Rozdział V otrzymuje brzmienie: 

 „ Zakres przedmiotowy 

Program obejmuje zadania publiczne w sferze: 

1) turystyki i krajoznawstwa, 

2) oświaty i wychowania, 

3) wypoczynku dzieci i młodzieży, 

4) ekologii, 

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

7) ochrony zwierząt.” 

 

2) Rozdział X otrzymuje brzmienie: 

 

„ Wysokość planowanych środków na realizację programu 

Prognozowana wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację zadań 

publicznych zleconych organizacjom pozarządowym na 2019 rok:   

 

 



Rodzaj  zadania z zakresu Prognozowana kwota dotacji  w zł w 2019r. 

1) turystyki i krajoznawstwa  7.000,00 

2)  oświaty i wychowania  6.000,00 

3)  wypoczynku dzieci i młodzieży  6.000,00 

4)  ekologii 4.000,00 

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego 

6.000,00 

6) wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej 

61.000,00 

7)ochrona zwierząt 20.000,00 

RAZEM 110.000,00 

 

 

 

  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cedry Wielkie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.  

       Przewodniczący Rady  

 

         Justyna Słowińska



 
 

UZASADNIENIE 

 

Uchwalenie Programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2019 stanowi wypełnienie obligatoryjnego zapisu art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zmiana uchwały podyktowana jest koniecznością dostosowania się do 

wytycznych Ministerstwa zgodnie, z którymi w przypadku wykonywania zadań z 

zakresu ochrony zwierząt przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego może być dokonana po ogłoszeniu konkursu na 

realizację powyższych zadań. Wymaga to dokonania przesunięcia środków 

finansowych pomiędzy paragrafami.  Przesunięcie środków finansowych nie powoduje 

dodatkowych kosztów.  

Rozszerzenie priorytetowych obszarów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi o ochronę zwierząt i przeznaczenie kwoty 20.000,00 zł z budżetu 

gminy na dofinansowanie tego zadania jest rozwiązaniem pozwalającym na 

minimalizację koniecznych do poniesienia kosztów, związanych z zapewnieniem 

opieki i nadzoru nad bezdomnymi zwierzętami. 

Zmiany uchwały podlegały konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa 

w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego         

i  o wolontariacie na 2019 r. 

 

 


