
UCHWAŁA NR 204/XXVIII/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
uprawnionymi na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. 2016 r, poz. 1817 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Program współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik
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Załącznik do Uchwały Nr 204/XXVIII/2017

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 21 czerwca 2017 r.

ZMIANA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2017 rok

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 163//XXII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1) Rozdział IV – Zakres przedmiotowy współpracy otrzymuje brzmienie:

„ Zakres przedmiotowy programu obejmuje sferę zadań publicznych mających za cel poprawę

warunków życia mieszkańców Gminy Praszka w zakresie:

- profilaktyki uzależnień – zgodnie z gminnym programem profilaktyki,

- pielęgnowanie polskości i tradycji narodowej.

2) W rozdziale VI – Priorytetowe zadania publiczne pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Profilaktyka uzależnień wynikająca z gminnego programu profilaktyki oraz  zadania związane z

upamiętnieniem okresu walk o niepodległość i niezależność Polski”.

3) W rozdziale IX – Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu w ust. 4 zmienia się

kwota z 18.000,00 zł na 28.000,00 zł”.

§ 2. 1. Skierowanie projektu zmiany Programu współpracy do konsultacji odbyło się w formie publikacji  na 
stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

2. Propozycje do projektu zmian programu przyjmowane były drogą elektroniczną oraz listownie w dniach od 
06.06.2017 r do 14.06.2017 r.

3) W trakcie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnej opinii do projektu zmian Programu współpracy ani też 
nie zgłoszono propozycji uwag.
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