
 

UCHWAŁA Nr  120/XVI/16 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr 102/XIV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 listopada 2015 r.  

w sprawie:Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 

 

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

(Dz. U. 2015 poz. 1515), oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118, ze zm.) Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Programie współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 stanowiącym załącznik do uchwały 

Nr 102/XIV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Programu 

współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, na rok 2016 pkt IX otrzymuje brzmienie: „IX Wysokość środków 

finansowych planowanych w uchwale budżetowej na powierzenie lub wsparcie realizacji 

zadań publicznych w 2016 roku wynosi: 291 000,00 zł”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Małgorzata Trębińska 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118, ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, roczny program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Roczny program współpracy został podjęty 

uchwałą Nr 102/XIV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 listopada 2015 r. w Programu 

współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, na rok 2016. Na dzień 26 listopada 2015 r. w programie nie znalazła się 

informacja o przewidywanej wysokości środków finansowych planowanych na realizację 

zadań publicznych w 2016 roku, z racji braku uchwalonego budżetu na rok 2016. W związku 

z przyjęciem Budżetu Miasta Milanówka na 2016 r. uchwałą Nr 110/XV/2015 z dnia  

22 grudnia 2015 r. do programu wprowadza się kwotę przewidzianą na realizację zadań 

publicznych w roku 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Katarzyna Stelmach 


