
UCHWAŁA NR XX/250/20 
RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/159/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 listopada 
2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057) 

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska 
uchwala co następuje 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XIII/159/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 listopada 
2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu 
wynosi 159.500 zł.” 

2. § 10 ust. 2 pkt c) otrzymuje brzmienie: „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, planowana 
kwota dotacji -  109.000 zł,” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowa Wieś Lęborska 

 
 

mgr Zdzisław Korda 
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/250/20

Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 30 lipca 2020 roku

Przedmiotem uchwały jest zmiana rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska
z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

1. Przedstawienie istniejącego stanu:
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 odbywa się na podstawie obowiązującego
programu współpracy przyjętego uchwałą nr XIII/159/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18
listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Nowa Wieś Lęborska
z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. W związku z propozycją zmiany programu współpracy (tj.
zmianą środków przeznaczonych na realizację zadań), w dniach 03-15 lipca 2020 roku przeprowadzone
zostały w tym zakresie konsultacje społeczne. W wyznaczonym terminie żaden wniosek, ani uwagi
nie wpłynęły.

2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały:
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wprowadzeniem
znacznych ograniczeń dla obywateli Polski, które spowodowały niemożność, a także niecelowość realizacji
niektórych zadań publicznych ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaistniała
konieczność wprowadzenia zmian.
Środki publiczne przesunięte zostaną na realizację działań bezpośrednio związanych z przeciwdziałaniem
epidemii oraz na zabezpieczenie najważniejszych potrzeb mieszkańców gminy w czasie epidemii.

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:
Projekt zmienionego programu współpracy dotyczy zmniejszenia kwoty 200.000 zł, przeznaczonej na
realizację zadania priorytetowego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, o 91.000 zł.
Uwzględniając rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na działania z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej rozdysponowano kwotę w wysokości 95.150 zł. Do dyspozycji organizacji pozostało
jeszcze 13.850 zł.

4. Charakterystyka skutków społecznych i gospodarczych:
W ramach programu współpracy nadal realizowane będą rozwiązania włączające organizacje w system
demokracji lokalnej. Zaplanowane na 2020 rok działania zostaną zrealizowane, jednak z powodu epidemii,
w mniejszym zakresie. Środki finansowe stanowić będą także zabezpieczenie do realizacji najważniejszych
potrzeb mieszkańców gminy związanych z przeciwdziałaniem epidemii, a w przyszłości także jej
ewentualnych skutków.

5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały:
Nie dotyczy.

6. Źródła finansowania:
Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie gminy Nowa Wieś Lęborska na 2020 rok
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