
UCHWAŁA NR XIII/103/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE 

 

z dnia 9 października 2019 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 

28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, na 2019 rok 

Na podstawie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Rada 

Miejska w Łochowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 
W załączniku do uchwały Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 

2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami 

pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:  

Rozdział 6 — Okres realizacji programu oraz wysokość środków planowanych na realizację 

programu § 10 otrzymuje brzmienie: 

„Na rok 2019 zaplanowano środki  na realizację Rocznego Programu Współpracy 

z organizacjami pozarządowymi w wysokości 38 500,00 zł, w następującym podziale: 

1) Na realizację lub wsparcie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego oraz działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot 

i społeczności lokalnych: 10 000,00 zł; 

2) na realizację lub wsparcie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym przeznacza się środki w wysokości 8 500,00 zł; 

3) na realizację  lub wsparcie zadań w zakresie działalności społecznej 15 000,00 zł; 

4) na realizację lub wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej 5 000,00 zł.”. 

 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

Przewodniczący Rady  

Miejskiej w Łochowie 
 

Sławomir Piotr Ryszawa 
 


