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UCHWAŁA Nr  XVI/…./2016 

RADY GMINY ŁASKARZEW 

z dnia  ……… 2016 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/58/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia                        
27 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łaskarzew 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2016 

  
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 395), Rada Gminy Łaskarzew uchwala 
co następuje: 

§ 1.  

W Programie współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 stanowiącym załącznik do Uchwały                 
Nr XI/58/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 listopada 2015 roku wprowadza się 
następującą zmianę: 

1. § 8 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „na zadanie publiczne określone w § 6 pkt 1  - 
4 000,00 złotych,”. 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaskarzew.   
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

                     Jerzy  Błachnio  

 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

 

Klub Sportowy SNAJPER SOŚNINKA w 2016 roku złożył wniosek do Ministerstwa 

Sportu i Turystyki w ramach ogłoszonego programu „KLUB”, dotyczącego rozwijania sportu 

poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.             

W trakcie składania wniosku o dofinasowanie, na prośbę klubu wstępnie zadeklarowano 

zapewnienie pomocy finansowej w celu pełnego zbilansowania kosztów realizacji                    

ww. zadania, dzięki któremu można było uzyskać dodatkowe punkty. W wyniku rozpatrzenia 

wniosków przez Ministerstwo Sportu i Turystyki klub Snajper Sośninka otrzymał 

dofinansowanie na realizację ww. zadania w wysokości 10 tys. złotych.   

Mając na uwadze powyższe zasadne jest udzielenie Klubowi Snajper Sośninka dotacji 

na wykonanie przedmiotowego zdania.   

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                     Jerzy Błachnio  

 

 

 
 
 
 

 


