
Projekt

z dnia  11 marca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia „Programu współpracy Gminy Niemodlin 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2015”

Na podstawie art. 5a ust.1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.2) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, 
co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/13/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 15 stycznia 2015 roku 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” zatytułowanym „Program współpracy 
Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2015” dokonuje się następujących zmian:

1) w rozdziale VI w punkcie 2 dodaje się drugi tiret o treści „prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych”,

2) w rozdziale VIII ust. 1 otrzymuje brzmienie „Zlecenie realizacji zadań wskazanych w części VI w pkt 1-4 
odbywać się będzie w drodze otwartych konkursów ofert, przeprowadzanych na podstawie ustawy. 
W przypadku, gdy zadanie będzie spełniać warunki określone w art. 19 a ustawy zadanie może zostać zlecone 
z pominięciem otwartego konkursu ofert”.

3) w części zatytułowanej „Planowany harmonogram ogłaszania konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” wiersz 2 tabeli otrzymuje brzmienie:

2. Przeciwdziałanie patologiom 
społecznym (alkoholizm, 
narkomania, przemoc w rodzinie):
- organizacja wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieży połączonego 
z realizacją programu profilaktyki 
uzależnień,
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych

Luty-kwiecień 2015 roku

Wrzesień 2015 rok

Wydział Spraw Obywatelskich 
i Społecznych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Palak

1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r.  poz. 1138 i 1146
2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. 

poz. 379 i poz. 1072
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