
                                  Uchwała Nr ../../2019  PROJEKT 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia … 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2020 r. 

 

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506  

z późn. zm.) Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale Nr XV/128/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 października 2019 roku  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) W Programie współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku, 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, w § 9 ust. 2 po słowach „zadania 

wymienione w § 4 ust. 1” dodaje się słowo „ustawy”;  

2) § 4 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta  

i Gminy w Opatowie. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Opatowie 

  

mgr Beata Wrzołek  

 

 

Projektodawca Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 

 

Prezentujący projekt w imieniu projektodawcy: 

Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Promocji 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr      /            /2019 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia …2019 r. 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2020 r. 

 

Na mocy uchwały Nr XV/128/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 października 2019 

roku został przyjęty Program współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.  

 

W dniu 17 października wpłynęło do Urzędu pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia  

11 października 2019 r. znak: PNK.I.020.59.2019, adresowane do Przewodniczących Rad 

Gmin na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Przedmiotowe pismo dotyczyło wyjaśnienia 

rozbieżności interpretacyjnych dotyczących charakteru prawnego uchwał podejmowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

w sprawach rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.  

 

Wątpliwości te dotyczą charakteru prawnego przedmiotowych uchwał, tj. czy są to akty prawne 

stanowiące akt prawa miejscowego. Ze wskazanego pisma Wojewody Świętokrzyskiego 

wynika, że uchwały podejmowane na podstawie art. 5a Ustawy są aktami prawa miejscowego. 

Stanowisko Wojewody zostało poparte licznymi orzeczeniami sądów administracyjnych  

i rozstrzygnięć nadzorczych. Na szczególną uwagę zasługuje wyrok WSA w Olsztynie z 20 

marca 2018 r., sygn. akt: II/SA/Ol 78/18. 

 

Po dokonaniu analizy treści pisma Wojewody, jak również podjętej dotychczas uchwały, 

konieczne stało się podjęcie uchwały we wskazanym brzmieniu. Zmiana uchwały wskazana  

w § 1 pkt 1 stanowi korektę przepisu, który odnosi się do nieistniejącej jednostki redakcyjnej 

w załączniku do uchwały, zaś zmiana z § 1 pkt 2 stanowi odpowiedź na pismo Wojewody 

Świętokrzyskiego.  
 


