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z dnia  15 lutego 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA ....................
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia .................... 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm) oraz art. 5a ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r.,poz. 1118 z późn. zm.) po konsultacji z 
organizacjami pozarządowymi

Rada Miejska Orzesze
uchwala, co następuje

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XIV/156/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie  
rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok wprowadza 
się następujące zmiany:

- do pkt IV. Zakres przedmiotowy dodaje się pkt 8, który otrzymuje brzmienie:

8. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób.

- do pkt VI. Priorytetowe zadania publiczne dodaje się pkt 8, który otrzymuje brzmienie:

8. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób obejmuje:

a) świadczenie usług schronienia oraz wyżywienia oraz zapewnienia niezbędnych warunków socjalnych do 
bezdomnych z terenu Miasta Orzesze.

- pkt IX. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu otrzymuje brzmienie: Wysokość 
środków finansowych przeznaczonych na realizację programu planuje się na kwotę 467 000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, 
Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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