
UCHWAŁA NR XVIII/99/2016
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały XII/76/2015 Rady Powiatu Rawskiego w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 
Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 i 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. W Załączniku nr 1 do Uchwały XII/76/2015 Rady Powiatu Rawskiego w sprawie przyjęcia Rocznego 
Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2016 wprowadza się zmiany:

1) § 7 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Współpraca o charakterze finansowym obejmować będzie realizację zadań 
z zakresu:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr oraz dziedzictwa narodowego - organizację obchodów Święta Konstytucji 3 Maja 
w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych,

2) realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej 
społeczeństwa,

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.”;

2) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. 1 W roku 2016 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym 
Programem przeznacza się:

1) kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na organizację obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja w 
połączeniu z festynem organizacji pozarządowych,

2) kwotę 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

3) kwotę w wysokości 59.946 zł (łownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) na 
realizację nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Środki na realizację zadań określonych w ust.1 pkt 2 i 3 zabezpieczone zostaną z budżetu państwa”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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Uzasadnienie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rawie Mazowieckiej wystąpiło z wnioskiem o wprowadzenie do
Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 zadania pt.
Wsparcie realizacji zadania dotyczącego działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej. Na zadanie to przeznaczono kwotę w wysokości 13.000 zł.
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