
UCHWAŁA XIX/113/2011       
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 30 listopada 2011 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami 
pozarządowymi na 2012 rok 

 
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19, art. 9 ust.1, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami) oraz art. 
5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536) Rada Gminy Gniezno uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Zatwierdza się program współpracy na 2012r. z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Obowiązek opracowania i uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi nałożony został na samorząd ustawą o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Aktywna działalność organizacji jest istotną cechą społeczeństwa 
demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Organizacje 
rozwijają aktywność obywatelską, kształcą liderów społecznych, a ich działania skierowane 
są na obszary życia społecznego i gospodarczego. Dla bieżącej pracy istotne znaczenie ma 
zarówno wymiana doświadczeń między organizacjami, jak i współpraca sektora 
pozarządowego z sektorem publicznym, a w szczególności z organami samorządu 
terytorialnego. Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami jest 
jednym z elementów efektywnego zarządzania gminą. Program wprowadza rozwiązania 
włączające organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej, stanowiąc dla nich 
propozycję współpracy w działaniach na rzecz Gminy. 
Niniejszy program powstał przy udziale organizacji pozarządowych i innych podmiotów po 
przeprowadzeniu konsultacji w sposób zgodny z postanowieniami uchwały nr LVI/515/2010 
Rady Gminy Gniezno z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 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. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 


