
UCHWAŁA NR 477/XXX/2017
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zmianami),

- art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,

Rada Miasta Rybnika

uchwala:

§ 1. W Programie współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, przyjętym uchwałą nr 426/XXVII/2016 Rady Miasta 
Rybnika z dnia 17 listopada 2016 r., w Rozdziale IV ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Współpraca z podmiotami dotyczy realizacji zadań z zakresu:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób,

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

5) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej,

6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

7) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

9) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

10) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

11) turystyki i krajoznawstwa,

12) ratownictwa i ochrony ludności,

13) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami,

14) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
w zakresie określonym w pkt 1 - 32a,

15) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

16) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.”.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Mura
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