Projekt

UCHWAŁA Nr XLI/……/18
RADY GMINY PIELGRZYMKA
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/214/17 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia
30 listopada 2017 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Pielgrzymka
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2018 rok”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.1) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1817 ze zm.2) – Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/214/17 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie „Programu współpracy Gminy Pielgrzymka z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku dotyczyć będzie
w szczególności realizacji zadań w zakresie:
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) organizowanie zajęć sportowych,
b) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
c) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
 turystyki i krajoznawstwa.”.
2) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 10 ust. 2. Prognozowane środki na dotacje udzielane organizacjom pozarządowym
w 2018 roku wynoszą 389.500,00 zł, w tym w ramach:
Lp.

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

104.000,00 zł

2.

Turystyka i krajoznawstwo

285.500,00 zł
”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pielgrzymka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Pisarski
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r.
poz. 60, 573, 1909.
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