
Projekt

UCHWAŁA NR VI/....../2019
RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY

z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie zmian rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) Rada Miejska 
uchwala:

§ 1. W rocznym programie współpracy gminy Pierzchnica z organizacjami pozarządowymi na rok 
2019 przyjętym uchwałą Nr II/82/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2018r. wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 dodaje się lit. f, g, h

„f) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

g) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

h) działalnośc wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.”;

2) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:   "3.Na realizacje programu przeznacza sie kwotę 22 800zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr V/...../2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019r.
w sprawie zmian rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

na rok 2019

Uchwałą Nr II/82/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2018r. przyjęto program
współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Program przewiduje zadania priorytetowe do
realizacji w ramach współpracy z organizacjami w zakresie:

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

- Edukacja, oświata i wychowanie, w tym prowadzenie społecznej szkoły

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

- Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób,

-Kultura i sztuka .

W związku z nowymi inicjatywami realizacji zadań publicznych złożonymi przez organizacje
pozarządowe proponuje się rozszerzenie katalogu zadań, o następujące zadania:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- działalnośc wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zmiany Rocznego program współpracy Gminy Pierzchnica z organizacjami pozarządowymi na rok
2019 został podany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zgodnie z uchwałą Nr XXXV/52/10 Rady
Gminy Pierzchnica z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji. Projekt programu został zamieszczony na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica w dniu 29
marca 2019r. Został również przesłany dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy
Pierzchnica wraz z zaproszeniem do składania uwag i opinii.
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