
            

UCHWAŁA  Nr XXVIII/351/2013 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 19 lutego 2013 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na 2013 r. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, 
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 
102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, 
poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, 
poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675,  
z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281, 
z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 
oraz z 2011 r. Nr 112, poz.654, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1211, Nr 208, poz.1241, Nr 209, 
poz. 1244 i Nr 232, poz.1378) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:  

  § 1. W załączniku do uchwały Nr XXV/307/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r. – Rozdział IX otrzymuje 
następujące brzmienie: 

„W 2013 r. na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem przeznacza się 
kwotę w wysokości co najmniej 240 500,00 zł. PowyŜsze środki zabezpieczone zostaną  
w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 r.” 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 Projekt uchwały uzupełnia w budżecie środki  finansowe, które będą przeznaczone na   zadania 

publiczne realizowane przez organizacje pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Borne 

Sulinowo. 

   W ocenie Burmistrza Bornego Sulinowa kwota w wysokości  234 000,00 zł wprowadzona do 

Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi na 2013 r. w dniu   

8 listopada 2012 r.  nie jest wystarczająca, aby organizacje pozarządowe mogły efektywnie realizować 

zadania  z zakresu  wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej. 

Po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską  środki finansowe w wysokości 240 500,00 zł zostaną 

przekazane organizacjom pożytku publicznego wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w 2013 r.  

 

 


