
 

 

UCHWAŁA Nr VIII/87/2015 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 30 kwietnia 2015 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 2015 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 
w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz.1138 i poz. 1146) Rada 
Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 

  § 1. W załączniku do uchwały Nr L/587/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 20 listopada 2015 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 2015 r. wprowadza się następujące 
zmiany:  

Rozdział IX. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ 

PROGRAMU otrzymuje następujące brzmienie: „W 2015 r. na realizację zadań publicznych 

objętych niniejszym Programem przeznacza się kwotę wysokości co najmniej 245 000,00 zł. 

PowyŜsze środki zabezpieczone zostaną w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 r.”. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 20 listopada 2014 r. Rada Miejska w Bornem Sulinowie przyjęła uchwałę  
Nr L/587/2014 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 2015 r. W uchwale określone zostały priorytetowe zadania, 
które gmina Borne Sulinowo będzie realizować przy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Zadania będą finansowane lub współfinansowane ze środków 
zabezpieczonych na ten cel w budŜecie Gminy Borne Sulinowo. Powierzenie i wsparcie 
zadań nastąpi w trybie otwartego konkursu ofert i w trybach pozakonkursowych, zgodnie  
z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 11138 i poz. 1146). W Programie 
współpracy naleŜało określić kwotę, którą Gmina Borne Sulinowo planuje rozdysponować 
pomiędzy organizacje w 2015 r. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia  
5 stycznia 2015 r. organizacjom przyznano w danych zakresach mniejsze dotacje od 
planowanych. Jeden z zakresów - ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa 
przyrodniczego - został uniewaŜniony z powodu niezłoŜenia przez Ŝadną organizację oferty.  
W związku z powyŜszym kwota, która będzie przekazana organizacjom w 2015 r. w ramach 
otwartego konkursu ofert i w trybach pozakonkursowych ulega zmianie i wynosić   
 będzie 245 000,00 zł. 

 

 

 

 


