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UCHWAŁA NR XXV/ 300 /2013
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXI / 222 / 2012 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2012 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz mieszkańców Gminy Łodygowice na 2013 
rok” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5a ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje: 

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Uchwale Nr XXI/ 222/ 2012 Rady Gminy Łodygowice z dnia 
28.11.2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz mieszkańców Gminy Łodygowice na 2013 rok : 

1. Ustala się nowe brzmienie § 14 : „ § 14 ust. 1 Zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2013 roku 
obejmują następujące obszary działań: 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu : 

a) organizowanie zajęć oraz szkolenie dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych, 

b) udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych, 

c) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych; 

2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

a) różne formy zajęć sportowych połączonych z profilaktyką 

3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) działanie na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym; 

b) organizowanie integracyjnych zajęć oraz imprez kulturalnych, turystyczno-sportowych i rekreacyjnych; 

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

a) organizowanie imprez kulturalnych, organizowanie wystaw, koncertów. 

2. Po § 14 ust. 1 dodaje się ust 2. w następującym brzmieniu: „ Dopuszcza się realizację zadania zgodnie z art. 
16 ust. 7 w/w ustawy w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 w zakresie zadań określonych w pkt od 1 do 32 art. 4 ust. 1 w/w ustawy ”. 
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§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice 

Czesław Wandzel


