
UCHWAŁA Nr 25/VI/2011 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 31 marca 2011 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy 
Leśnej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego 
„Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2011”. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96  
poz. 873 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 
 

Punkt 3 rozdziału 7 załącznika do uchwały Nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 8 listopada 2010 roku otrzymuje brzmienie: 
„3) Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań 
wynosi: 50 000 zł.” 

§ 2. 
 

Pozostałe zapisy uchwały nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 
8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy 
Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2011” pozostają bez zmian. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

 

Uchwałą nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010 roku 

przyjęto roczny „Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011”. 

W przyjętym programie zaplanowano wysokość środków finansowych przeznaczonych  

na wsparcie realizacji zadań w wysokości 90 000 zł. Natomiast w uchwale nr 18/V/2011  

z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok ustalona kwota 

dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2011 r. (zał. nr 2  

do uchwały) wynosi 50 000 zł, w tym 40 000 zł na zadania z zakresu kultury i 10 000 zł  

na zadania z zakresu sportu. 

Wobec powyŜszego przed ogłoszeniem konkursu na realizację zadań publicznych konieczne 

jest podjęcie uchwały zmieniającej. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 


