
UCHWAŁA NR XI/54/2015 

RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 21 października 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

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 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 

96, poz. 873 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr VIII/51/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 czerwca 2011 roku 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji wprowadza się następujące zmiany 

w załączniku do uchwały: 

1) W §1 ust. 1 wprowadza się lit. c) w brzmieniu: 

,,c) projekty rocznych programów współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami 

pozarządowymi”. 

2) §5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Wyznaczony pracownik analizuje wyrażone opinie i przekazuje propozycje Wójtowi Gminy 

Czernikowo”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 



UZASADNIENIE 

Konieczność zmiany treści uchwały wynika z potrzeby uchwalenia rocznego Programu 

współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi. Uznano, że należy 

wyszczególnić rzeczową pozycję w katalogu przedmiotów konsultacji wobec 

wyszczególnienia w pierwotnej wersji uchwały pozycji Programu wieloletniego. 

Skorygowano zapis §5 ust. 2 z uwagi na fakt, iż funkcja Zastępcy Wójta nie jest już pełniona. 

Ponadto, treść aktu wskazuje na wszystkich swych płaszczyznach na Wójta Gminy jako 

podmiot wyrażający i przedstawiający właściwe sprawie stanowisko, wobec czego włączenie 

w treść uchwały funkcji Zastępcy Wójta wydaje się bezcelowe. 

 


