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UCHWAŁA NR XXXVI/256/17
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XXXII/218/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Rada Gminy
w Klimontowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/218/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie
przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa
Świętokrzyskiego z 2016 r., poz. 4048, zm. Dz. Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 r.,
poz. 809) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku do uchwały w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. dla obszaru z § 6 ust. 24 -działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–23. Przygotowanie i realizacja projektów,
cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Gminy Klimontów, na realizację
których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Na działania z tego obszaru
przewiduje się kwotę 7 000,00 zł”;
2) w załączniku do uchwały w § 10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. dla obszaru z § 6 ust. 5 - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Na działania z tego obszaru przewiduje się kwotę
3 000,00 zł, ”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Czesław Fijałkowski

