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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM 

z dnia .................... 2021 r. 

Rady Miejskiej w Nowem 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j. ze zmianami1)) uchwala się,  co następuje: 

§ 1. W Programie współpracy Gminy Nowe na 2022 rok  z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
który jest załącznikiem do  uchwały nr XXXVIII/235/21 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 24 listopada 
2021 w sprawie uchwalenia na 2022 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz  
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie  dokonuje się następujących zmian: 

1) Rozdział 5 Zakres przedmiotowy  współpracy otrzymuje brzmienie: "Przedmiotem współpracy Gminy 
Nowe z organizacjami pozarządowymi jest sfera zadań publicznych zgodna z art. 4 ust. 1 ustawy. Współpraca 
gminy będzie obejmowała następujące obszary: pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego;  edukacja, oświata i wychowanie; ochrona 
i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej, krajoznawstwa i turystyki"; 

2) Rozdział 11  Sposób oceny realizacji programu  otrzymuje brzmienie:" W procesie oceny realizacji  
programu brany będzie pod uwagę  stopień w jakim osiągnięto cel główny i cele szczegółowe. Wskaźnikami 
realizacji programu będą: 

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert, 

2) liczba ofert w stosunku do liczby konkursów, 

3) liczba zawartych umów, 

4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane i z jakiej przyczyny, 

5) finansowy udział własny oferentów w kosztach realizacji zadań wyrażony w %, 

6) liczba konsultowanych projektów aktów prawa miejscowego, 

7) ilość beneficjentów zadań, które otrzymały wsparcie."; 

3) W  Rozdziale  13  Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert  
w otwartych konkursach ofert uchyla się ustęp 2 oraz ustęp 5.  

§ 2. Pozostałe zapisy Programu pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
1) Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019r. poz: 2020;    z 2021 poz: 1038, 1243, 1535. 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Nowem z dnia grudnia 2021 roku w sprawie
zmiany uchwały nr XXXVIII/235/21 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 24 listopada 2021 w sprawie
uchwalenia na 2022 rok Programu współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Zmiany dokonane w Uchwale nr XXXVIII/235/21 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 24 listopada
2021 w sprawie uchwalenia na 2022 rok Programu współpracy gminy Nowe z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynikaja z uwag jakie wniósł nadzór prawny
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dokonane zmiany mają charakter uszczegóławiający, porządkujący i
uwzględniają obecną linię prawną. Projekt Uchwały podlegał konsultacjom, poprzez ogłoszenie
konsultacji w dniu 9 grudnia i przyjmowanie wniosków w dniach od 15 do 17 grudnia 2021 roku.
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