
UCHWAŁA NR XVI/142/2020 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały NR X/85/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie 
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 5a ust. 4 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1.  W rocznym programie współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 stanowiącym załącznik do  uchwały Nr 
X/85/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu 
współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020: 

1) w § 11. dodaje się punkt 6) w brzmieniu "6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych 40.000,00 zł.", 

2) § 14. nadaje się nowe brzmienie: "Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe  określi uchwała budżetowa na rok 2020. Niniejszy program 
przewiduje kwotę 155.000 zł." 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

   

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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Uzasadnienie

Rada Gminy Stanisławów uchwałą Nr XIV/132/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Stanisławów na 2020 rok, zwiększyła o 40.000 zł środki na wsparcie działań Kół Gospodyń Wiejskich
działających na terenie Gminy. W związku z tym należy zaktualizować roczny programu współpracy Gminy
Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020 poprzez zwiększenie o 40.000 zł wysokość środków finansowych przeznaczonych na
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
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