
UCHWAŁA NR XVI/129/16
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie " Programu współpracy Miasta i Gminy Bierutów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2016".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 
r., poz. 1515 ze zm.) art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIV/111/15 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 listopada 2015 r. w 
sprawie "Programu współpracy Miasta i Gminy Bierutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016", wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. W roku 2016 Burmistrz Bierutowa będzie zlecać w formie wspierania lub 
powierzania, realizację zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 
dziedzinach:

1) ochrony i promocji zdrowia, m.in. w zakresie:

- profilaktyki zdrowia dzieci,

- promocji honorowego krwiodastwa.

2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, m. in. w zakresie:

- organizacji zajęć sportowych, rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacji zawodów i rozgrywek 
sportowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów.

3) wypoczynku dzieci i młodzieży, m. in. w zakresie:

- wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich.

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, m. in. w zakresie:

- organizacji imprez kulturalnych.

5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, m. in. w zakresie:

- edukacji osób w wieku emerytalnym.

6) ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, m.in. w zakresie:

- edukacji ekologicznej od wieku przedszkolnego do emerytalnego."

2) w § 10 skreśla się ust. 4,

3) w § 12 skreśla się ust. 3,4,5,10,17.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb

Id: F621FD9C-5B25-48C5-B4B0-9E1C266BE849. Podpisany Strona 2




