
UCHWAŁA NR XIX/267/20 

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE 

z dnia 27 maja 2020 roku 
 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy 
Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi 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 o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 
(tekst jedn.: Dz. 2020 poz. 713) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 688), Rada 

Miejska w Skawinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 
Zatwierdza się sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”, stanowiące 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 

 

mgr Ewa MASŁOWSKA 



Uzasadnienie 
 

„Roczny program współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” został przyjęty Uchwałą Nr XLVIII/639/18 

Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2018 r. 
 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 688) w art. 5a ust. 3 nałożyła na organ  
wykonawczy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek przedłożenia do dnia 31 maja 
każdego roku sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy…” za rok 

poprzedni. Niniejsze sprawozdanie, zawierające zestawienie informacji dotyczących 
podejmowanych przez Gminę Skawina form współpracy finansowej oraz pozafinansowej 

z przedstawicielami sektora pozarządowego w 2019 r., stanowi wypełnienie określonego 
wyżej obowiązku. 
 

 

Mając na uwadze powyższe, przyjęcie uchwały uważa się za zasadne. 


