
 

Uchwała Nr IV/37/2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 27 marca 2015 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 7 

listopada 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Poniec z organizacjami 

pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na 

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz 

gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie 

działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

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

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ) uchwala się co następuje:  

 

§ 1. W uchwale nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 7 listopada 2014r.  

w sprawie program współpracy Gminy Poniec na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi 

oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,       

o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji 

wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 

pożytku i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,  

w „Programie” w załączniku do w/w uchwały w dziale V Priorytetowe Zadania Publiczne w  

§ 6. dotyczącym zakresu priorytetowych zadań publicznych dodaje się punkt 5 o następującym 

brzmieniu: 

 5) „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr IV/37/ 2015 

z dnia 27 marca 2015r.   

 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 7 listopada 

2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi oraz 

osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o 

stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 

do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i 

stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

W związku z „reaktywacją” na terenie Gminy Poniec Związku Harcerstwa Polskiego – 

Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Leszno z siedzibą w Żytowiecku, dokonuje się zmiany 

powyższej uchwały w celu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na 

terenie gminy Poniec 

 

 

 


