
 

 

UCHWAŁA NR IX/149/19 

RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

zmiany rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, 

poz. 506, t.j) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688, t.j) Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały XLVII/735/18 Rady Miejskiej w Morągu w sprawie rocznego programu 

współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019 z dnia 14 listopada 2018 r. wprowadza się zmiany: 

1. W Rozdziale IV w §9 dodaje się priorytet 8 o następującym brzmieniu: „Dofinansowanie wkładu 

własnego finansowego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Morąg w zakresie projektów 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych” - kwota 5.000 zł. 

2. W wyżej wymienionym priorytecie określa się cele szczegółowe. Cele szczegółowe: dofinansowanie 

finansowego wkładu własnego podmiotu realizującego zadanie współfinansowane ze środków funduszy 

europejskich lub innych źródeł zewnętrznych, służące realizacji zadań publicznych Gminy Morąg, 

3. W Rozdziale III, §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zakres realizacji działań ujętych w Programie 

uzależniony jest od wielkości środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy Morąg oraz od 

możliwości finansowych i organizacyjnych organizacji pozarządowych. Prognozowane kwoty przeznaczone 

z budżetu Gminy Morąg na realizację programu współpracy w 2019 r. wynoszą ogółem 2.192.131 zł. 

Ostatecznie obowiązujące kwoty wskazane będą w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 

2019 r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Morągu. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Marek Raćkowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 września 2019 r.

Poz. 4506
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