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Poz. 2956
UCHWAŁA NR XLI/258/2014
RADY POWIATU W JĘDRZEJOWIE
z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2015.
Na podstawie art. 4 pkt. 22 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz.379, 1072) oraz art. 5 „a” ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118), Rada Powiatu uchwala,
co następuje:
§ 1. Realizując postanowienia określone w § 6 ust 4 Wieloletniej Karty Współpracy Samorządu Powiatu
Jędrzejowskiego z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego, wprowadzone Uchwałą Nr
XXII/160/05 z 20 kwietnia 2005 roku, Rada Powiatu uchwala Program Współpracy Powiatu Jędrzejowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze Pożytku
Publicznego na rok 2015 w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Program, o którym mowa w § 1 finansowany będzie ze środków przeznaczonych na realizację zadań
Programu w budżecie Powiatu Jędrzejowskiego na rok 2015.
2. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji organizacjom oraz podmiotom, o których mowa w § 1 niniejszej
uchwały następować będzie na zasadach określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
§ 3. Sprawozdanie z realizacji Programu w zakresie rzeczowym i finansowym, Zarząd Powiatu przedłoży
Radzie Powiatu w Jędrzejowie do 30 kwietnia 2016 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Ewa Kubas-Samociuk

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/258/2014
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 4 listopada 2014 r.

Założenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu
Jędrzejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
w sferze pożytku publicznego na rok 2015.

Lp.

Sfera zadań publicznych

1.

Pomoc społeczna

2.

Ochrona i promocja
zdrowia

3.

4.

Nazwa zadania
Zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w
placówce wsparcia dziennego o zasięgu
ponadgminnym, niwelowanie istniejących
nieprawidłowości rozwojowych i
wyrównywanie szans edukacyjnych w
ramach realizowanych powiatowych
programów dotyczących rozwoju pieczy
zastępczej

Prowadzenie działalności
wychowawczej i zapobiegawczej w
postaci inicjatyw promujących zdrowy
styl życia przeciwdziałanie patologiom
społecznym

Kultura, ochrona dóbr kultury
Edukacja, kultura ochrona i dziedzictwa narodowego dóbr kultury i tradycji. podejmowanie działań na rzecz
integracji społeczności lokalnej przez
organizowane imprez kulturalnych

Kultura fizyczna.

Razem

Kultura fizyczna i sport – popularyzacja
sportu i kultury fizycznej społeczności
lokalnej poprzez organizację imprez
sportowych i sportowo – rekreacyjnych,
wspieranie współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży w tym
osób niepełnosprawnych

Kwota
dofinansowania
110.000 zł

5.000 zł

6.000 zł

4.000 zł

125.000 zł

