UCHWAŁA NR XXIV/192/2012
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku
Na podstawie art 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22010 r. Nr 234, póz. 1536,
z póżn. zm.) uchwala się co następuje:
§1.W uchwale Nr XII/84/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
1 o wolontariacie w 2012 roku. zmienionej uchwałą Nr XV/107/2012 rady Powiatu Konińskiego z dnia
16 lutego 2012 r. oraz uchwałą Nr XVIII/135/2012 Rady Powiatu Konińskiegoz dnia 27 czerwca 2012 r.
§12 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 12. W 2012 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem planuje się
przeznaczyć łącznie 1.273.234,00 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące
dwieście trzydzieści cztery złote) i 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) ze środków
pozabudżetowych
pochodzących
z Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych. Dotacje zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:
1. Na kontynuację realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej polegających na:
1) prowadzeniu 12 placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin częściowo lub całkowicie
pozbawionych opieki - 157.200,00 zł;
2) prowadzeniu Środowiskowych Domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w Koninie i w Głębockiem. Łącznie 65 osób - 792.034,00 zł;
3) organizacji Powiatowych Dni Rodziny 2012 - 10.000,00 zł.
2. Na realizację rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - 55.000,00 zł.
3. Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 59.000,00 zł.
4. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
- 30.000,00 zł.
5. Na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego - 100.000,00 zł,
w tym na:
1) edukację ekologiczną
- 60.000,00 zł;

(wycieczki,

konkursy,

sesje

ekologiczne,

„Zielone

szkoły")

2) ochronę przyrody i zwierząt poprzez poprawę ich warunków bytowych, organizację ogrodów
i ścieżek ekologiczno - przyrodniczych - 40.000,00 zł.
6. Na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa polegającego na prowadzeniu
informacji turystycznej dla regionu i o regionie - 60.000,00 zł.
7. Na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia - 10.000,00 zł.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz ytankaewicz

