
UCHWAŁA NR XII/226/15

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 2015 rok”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., 
poz. 594, z późn. zm.), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 190 ust. 1 ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały na LV/1283/14 Rady Miasta Katowice z dnia 15 października 2014r. w sprawie 
„Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok” wprowadza się 
następujące zmiany:

1. §4 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) Wydział Polityki Społecznej wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych 
w zakresie:

a) przygotowania projektu Programu Współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
oraz przeprowadzania konsultacji we współpracy z wydziałami merytorycznymi w trybie 
art. 5 ust. 5 ustawy,

b) koordynowania realizacji Programu oraz zadań określonych w § 7 ust. 1 pkt. 2, 3, 5, 6, 8, 
ust. 2 pkt. 1- 7, 9, ust. 3, ust. 4 pkt 1-7, 9,

c) sporządzania sprawozdań z realizacji Programu we współpracy z Naczelnikami Wydziałów 
Urzędu Miasta Katowice, Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych, 
Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, Dyrektorem Instytucji 
Kultury – Katowice Miasto Ogrodów”.

2. §8 ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej:

a) prowadzenie placówek wsparcia dziennego,

b) prowadzenie naboru na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz organizowanie 
szkoleń dla rodzin zastępczych,

c) usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne

d) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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