
UCHWAŁA NR XL/386/2021 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 8 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy w 2021 r. Miasta 
Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz.1038, 1243 
i 1535) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXX/298/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 1 grudnia 
2020 r. w sprawie rocznego programu współpracy w 2021 r. Miasta Inowrocławia 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. Miasto planuje przeznaczyć na realizację programu środki 
budżetowe w wysokości 1 368 000 zł.”; 

2) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13. Dla stworzenia programu podjęte zostały następujące działania: 
1) przygotowano projekt programu oraz projekt jego zmiany; 
2) przeprowadzono konsultacje projektu programu oraz projektu jego 

zmiany, zgodnie z uchwałą nr XLVI/658/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z radą 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 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 155, poz. 1937); 
informacja o konsultacjach wraz z projektem programu oraz formularzem 
konsultacyjnym została zamieszczona na stronie www.inowroclaw.pl; 
konsultacje odbyły się w terminie od 21 września 2020 r. do 4 października 
2020 r.; żaden podmiot nie wyraził opinii o projekcie programu; informacja 
o konsultacjach wraz z projektem zmiany programu oraz formularzem 
konsultacyjnym została zamieszczona na stronie www.inowroclaw.pl; 
konsultacje odbyły się w terminie od 13 do 26 lipca 2021 r.;  żaden podmiot 
nie wyraził opinii o projekcie zmiany programu; 

3) skierowano projekt niniejszej uchwały oraz projekt jej zmiany pod 
obrady Rady Miejskiej Inowrocławia.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XL/386/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 8 września 2021 r. 

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXX/298/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. 
przyjęła roczny program współpracy w 2021 r. Miasta Inowrocławia z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W związku zabezpieczeniem dodatkowych środków budżetowych w kwocie 
35.000 zł na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia ogrzewalni dla osób 
bezdomnych w okresie od 1 października do 31 grudnia 2021 r. konieczna jest nowelizacja 
ww. programu. 

Projekt zmiany programu poddany został konsultacjom z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3., w sposób określony uchwałą 
nr XLVI/658/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2010 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 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 tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały 
jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
rocznego programu współpracy w 2021 r. Miasta Inowrocławia z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 20 radnych obecnych na sesji. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 20  radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0. 

   
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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