
Uchwała nr ……………… 

Rady Gminy Pępowo 

z dnia ………… 

 

 

w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2023. 

 

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

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) Rada Gminy Pępowo uchwala 

co następuje: 

 

      §1 

Uchwala się „Program współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” stanowiący 

Załącznik do niniejszej uchwały. 

 

      §2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo. 

 

      §3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Do Uchwały Nr……. 

Rady Gminy Pępowo 

Z dnia….. 

w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2023. 

 

                  Zgodnie z zapisem art.5a ust.1 uchwały z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), jednostki 

administracji samorządowej zobowiązane są do uchwalania rocznych programów współpracy 

z organizacjami pozarządowymi ora podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ww. ustawy. 

Program ten winien zostać uchwalony do dnia 30 listopada  roku poprzedzającego okres jego 

obowiązywania.  

                 Projekt „Programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023  został 

poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa 

w art.3 ust.3 ww. ustawy. 

                 W dniu 29.09.2022 r. Wójt Gminy Pępowo  rozpatrzył uwagi i opinię złożone 

przez organizacje pozarządowe podczas trwających konsultacji. Uwagi i opinie dotyczyły : 

zasad współpracy, form współpracy oraz priorytetowych zadań publicznych. Część uwag 

została przyjęta, a część nie  uwzględniona. Szczegółowe zestawienie uwag i opinii zostało 

umieszczone w dniu 29.09.2022 r. w informacji dotyczącej rozpatrzenia opinii i uwag 

złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji 

                      Tym samym podjęcie niniejszej uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 

Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2023” jest zasadne. 

 

 

 

 


