
UCHWAŁA  NR XLVII/1316/10 
RADY  MIASTA  GDA ŃSKA 
  z dnia  25 marca 2010 roku 

 
 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2010” 
 
    
Na podstawie art. 18  ust.  2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity z 
2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591; zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80,  poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457,; z 2006 
r. Dz. U. Nr 17, poz. 128 Dz.U.Nr181, poz.3137; z 2007r. Dz. U .Nr 48,  poz.327 Dz. U. Nr 138, poz.974, Dz. U 
.Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1421, z 
2010 Nr 28, poz.142, poz.146)  art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (( Dz. U. Nr 96, poz. 873, zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 
1203, Nr 210, poz.2135, zm.: z 2005 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,  poz.1462, Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 Dz. U. Nr 94, poz.651, z 2008r. Dz.U.Nr 209, poz.1316, z 2009r. Dz.U.Nr 19 poz.100,  
Dz.U.Nr 22, poz.120, Nr 157, poz.1241z 2010r.Nr 28, poz.146);  art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2009 Nr 84, poz. 712, zm: Nr 157, poz.1241) oraz art.36 ust.2 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U .z 2008r Nr 14, poz.92 zm; Nr 223, poz.1463, Nr 227, poz.1505, Nr 237 poz.1652 z 
2009r., Nr 6 poz.33, Nr 97, poz.802, Nr 98, poz.817, Nr 157, poz.1241 Nr 219 poz.1706, z 2010 Nr 28, poz.146)  
  
 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. W uchwale Nr XXXIX/1126/09 Rady Miasta Gdańska  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2010”  wprowadza się następujące zmiany: 
a) w rozdziale I załącznika do uchwały – Postanowienia ogólne  w §1  dodaje się 

pkt.11 w  brzmieniu: 
 

„ ustawie o rehabilitacji – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r., Nr 14, poz. 92 ze zmianami)”.  

 
b) w rozdziale IV załącznika do uchwały  - Przedmiot współpracy – obszary i zadania 

w §4 dodaje się pkt 18  w  brzmieniu: 
   „ działań na rzecz osób niepełnosprawnych,  w tym: 

a) prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu 
nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, 

b) organizowania lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez 
kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”. 

 
c) w rozdziale V załącznika do uchwały - Formy współpracy  § 5 ust.1 pkt 1 otrzymuje 

nowe brzmienie:  
„ zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych, finansowania z budŜetu 
Miasta Gdańska oraz ze środków PFRON na zasadach  określonych w ustawie, 
ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o rehabilitacji”. 



 
 
 
 

 
d)   w rozdziale  VI załącznika do uchwały - Realizacja programu w § 6 ust.3: 

• pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:  „3 przedstawicieli Prezydenta”, 
• pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:  „9 przedstawicieli Gdańskiej Rady 

Organizacji Pozarządowych przez nią wskazanych”. 
 
 
e) w rozdziale X załącznika do uchwały – Postanowienia  końcowe    §26 ust.2 

otrzymuje nowe brzmienie:  
„ Wysokość środków  na realizację zadań określa uchwała w sprawie przyjęcia 
budŜetu Miasta Gdańska na rok 2010 oraz uchwała o podziale środków PFRON”. 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie  z dniem podjęcia. 
                                                                                                                                  

 
 
 
 

 
 
                                                                                              Przewodniczący  
            Rady  Miasta  Gdańska 
 
 
                 Bogdan   Oleszek                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


