
Uchwała Nr V - 26 / 07
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 26 lutego 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów 
z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity z 
2001 r  Dz. U. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz1271, Nr 
214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 153, poz.1271 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 
171, poz.1441 i z 2006 r. Nr 17, poz.128)  oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, 
poz.2135, z 2005 r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1462 i z 2006 r. Nr 94, poz.651)

Rada Miejska w Baborowie uchwala,  co następuje :

§ 1

W „Programie współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej 
terenie w roku 2007 ” przyjętym Uchwałą Nr XXXIV-253/06 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 
24 października 2006 roku, 
zmianie ulega Rozdział 4 – Sfera zadań publicznych realizowanych we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, 
otrzymując nowe brzmienie:

„Rozdział 4 – Sfera zadań publicznych realizowanych we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi obejmuje w 2007 r. zadania publiczne 
w zakresie :
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej
3) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
5) oświaty, edukacji i wychowania,
6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
7) ochrony i promocji zdrowia oraz rehabilitacji,
8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
9) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 3 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie treści uchwały na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


