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UCHWAŁA NR III/25/10
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/524/10 Rady Miasta Puławy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2011 rok”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. 

U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) Rada 

Miasta uchwala, co następuje: 

W „Programie współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2011 rok” stanowiącym” stanowiącym załącznik 
do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1. W Rozdziale 5: 

- punkt 12 skreśla się; 

- punkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„Zadania w zakresie współpracy z zagranicą obejmujące: 

- wspieranie działań związanych z wymianą kulturalną, sportową i gospodarczą z miastami partnerskimi, 

- organizacja kolonii polonijnych (oferta skierowana do dzieci i młodzieży z miast partnerskich).” 

Planowana kwota przeznaczona na realizację powyższych zadań w ramach otwartych konkursów ofert: 22 
000 zł. 

§ 2. W rozdziale 6 punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

Komisję konkursową do przeprowadzania wstępnego wyboru ofert na realizację zadań gminy o charakterze 
pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony i promocji zdrowia, 
kultury fizycznej, współpracy z zagranicą, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy społecznej, edukacji, 
oświaty i wychowania i innych dziedzin w trakcie otwartych konkursów ofert, mających na celu wyłonienie 
podmiotów, które złożyły najkorzystniejsze oferty na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego 
powołuje się Zarządzeniem Prezydenta Miasta. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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