
„projekt”

Uchwała Nr …./…./2018
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia  ... listopada 2018 roku

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z  2018  r.  poz.  994  z  późn.  zm.)  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 z późn. zm.)
Rada Miejska w Bychawie uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się  program współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy.

§3
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady



Uzasadnienie
do uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019

Ustawa  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  450  z  późn.  zm.)  nakłada  na  jednostki  samorządu
terytorialnego obowiązek uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy. Program wpisuje się w
realizacje podstawowego zadania gminy jakim jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej.
Został opracowany w oparciu o realne potrzeby mieszkańców gminy Bychawa oraz w oparciu
o wnioski przekazane organizacje pozarządowe. 

Program współpracy stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zasady,
przedmiot i formy współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach
współpracy gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku
publicznego  na  rzecz  jego  mieszkańców.  Program jest  istotnym elementem lokalnej  polityki
społecznej  oraz  wyrazem  zaangażowania  samorządu  gminy  Bychawa  i  organizacji
pozarządowych  w  tworzenie  optymalnego  planu  współdziałania  na  zasadach  uczciwej
konkurencji i jawności. Jest dokumentem określającym ramy wzajemnej współpracy dla dobra
i rozwoju lokalnej społeczności. 

Zgodnie z zapisem art. 5a ust. 1 ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
uchwala  roczny  program współpracy po  konsultacjach  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz
podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3.  Konsultacje  przedmiotowego  programu
przeprowadzono  w  terminie od  7  listopada  do  21  listopada  2018  r.   w sposób  określony
w uchwale Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  Gminną  Radą  Działalności  Pożytku
Publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust.  3
ustawy  o działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W tym  celu  projekt  programu  został  zamieszczony  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego
w  Bychawie,  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu,   na  stronie  internetowej:
www.bychawa.pl oraz przekazany  organizacjom  pozarządowym  i  innym  podmiotom
wymienionych w art.  3 ust.  3  takim jak: Bychawskie Towarzystwo Regionalne,  Bychawskie
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej,
Stowarzyszenie Razem dla Kultury, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic,
Uczniowski  Klub Sportowy „Podkowa”,  Uczniowski  Klub  Sportowy „Jedynka”,  Uczniowski
Klub Pływacki „ Bychawa”, Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit”, Oddział Rejonowy
Polskiego Związku Emerytów,  Rencistów i  Inwalidów,  Parafia  Rzymskokatolicka  pw. Św.  J.
Chrzciciela w Bychawie. 

http://www.bychawa.pl/

