
UCHWAŁA NR XXXVIII/248/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 

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

§ 1. W Rocznym Programie Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, stanowiącym załącznik do 
uchwały nr XXXIV/229/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 10 grudnia 2020 r. skreśla się § 
28. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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UZASADNIENIE

Pismem nr NK-N.4131.137.17.2020.AS z dnia 19 stycznia Wojewoda Dolnośląski wystąpił do

Rady Miejskiej w Świebodzicach z wnioskiem o uchylenie niezgodnego z prawem zapisu § 28

Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, przyjętego jej uchwałą

nr XXXIV/229/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

Kwestionowany przez Wojewodę zapis stanowi, że „§ 28. Burmistrz powołuje Komisję w skład,

której wchodzą: po jednym radnym z każdego Klubu Radnych, jeden radny z radnych

niezrzeszonych, wybiera dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku spośród zgłoszonych uprzednio kandydatów”.

W uzasadnieniu wniosku Organ nadzoru wskazał, że skład komisji konkursowej został

wyczerpująco określony przez ustawodawcę (art. 15 ust. 2b, ust. 2d i ust. 2 da ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), wobec czego rada gminy

nie jest uprawniona do jego regulowania, zwłaszcza w sposób inny niż przewidziany w ustawie.

Uznając słuszność stanowiska Wojewody Dolnośląskiego, podjęcie projektowanej uchwały należy

ocenić jako celowe i konieczne.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 770C97CA-608F-4DCC-ADCE-9CA3B851388C. Podpisany Strona 1 z 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik

