
UCHWAŁA Nr XII/87/15 
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA 

z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
 

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra                
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2016 
 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. 2014.1118 j.t.) oraz art. 7 ust.1 pkt 19 oraz art. 
18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity 
Dz.U. z 2013 r. poz. 594 późn. zm.) po konsultacjach przeprowadzonych w trybie określonym 
w Uchwale nr XXXVI/322/10 Rady Gminy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 
określania szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego 
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- Rada Gminy 
Miedziana Góra, uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2016, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr XII/87/15 
Rady Gminy Miedziana Góra  

z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
 

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra        
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2016 
 

Władze Gminy Miedziana Góra, kierując się w swych działaniach zasadą pomocniczości, 
inicjują i wspierają przedsięwzięcia, zwiększające udział mieszkańców w tworzeniu i realizacji 
lokalnej polityki społecznej.  
 Obowiązek uchwalenia przez Radę Gminy Miedziana Góra rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego (takimi jak: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia    
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,      
w tym również stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego) nakłada ustawa z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 W gminie Miedziana Góra obecnie funkcjonuje 25 stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych. Projekt niniejszej uchwały ma na celu określenie zakresu współpracy pomiędzy 
Gminą Miedziana Góra, a tymi organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, wskazując cele, przedmiot, podmiot i formy tej współpracy. Program, podobnie jak 
w latach poprzednich, w szczególności sprzyjać będzie kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej 
współpracy pomiędzy Gminą a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, dalszemu rozwojowi tych organizacji i podmiotów, stworzeniu mieszkańcom gminy 
szansy poszerzenia aktywności społecznej, a także umożliwi wspieranie lub powierzenie realizacji 
zadań gminy organizacjom pozarządowym i innym podmiotów. 
 W wyniku konsultacji projektu uchwały z organizacjami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na terenie gminy, które odbyły się w dniach 06.10-14.10.2015 r., program 
uwzględnia również propozycje zadań na 2016 r. mających charakter dofinansowania z budżetu 
Gminy. 
 Wypracowanie płaszczyzny wspólnych działań, umożliwia obywatelom bezpośrednie 
włączenie się w kreowanie polityki społeczno – gospodarczej Gminy, a tym samym zapewnia 
zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej zgodnie z jej wolą. Aktywny współudział 
mieszkańców w kierowaniu Gminą, prowadzi jednocześnie do umacniania odpowiedzialności za 
swoje otoczenie i przyszłość Gminy.  

Niniejszy Program stanowi przykład rzetelnego i kompleksowego współdziałania władz 
samorządowych Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi. Dominantą, 
wyznaczającą kierunek długofalowej, wzajemnej współpracy jest dalsze jej poszerzanie, o kolejne 
obszary współdziałania, co w konsekwencji warunkuje budowę zrębów stabilnego społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Rada Gminy Miedziana Góra posiada wyłączną kompetencję do przyjęcia w drodze 
uchwały przedmiotowego Programu Współpracy, która to decyduje ostatecznie o zakresie zadań 
zleconych podmiotom, o których mowa. 

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


