
                                           Uchwała Nr ................................................ 

                                        Rady Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego 

                                        z dnia .......................................................... 

 
 
 
zmieniająca Uchwałę Nr XIV/267/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego        
z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie  Programu Współpracy Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2012 - 2015.  
  

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002r.: 
Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806; z 2003r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Dz. U.       
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.: Dz. U. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.: Dz. U. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; 
z 2007r.: Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.:      
Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r.: Dz. U. Nr 52, poz. 420,         
Nr 157, poz. 1241, z 2010r.: Dz. U. Nr 28, poz. 142,  Nr 28, poz. 146 ,Nr 106,        
poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r.: Dz. U. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, 
poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r.: Dz. U. Nr 567); art. 12 pkt 11 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:     
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami: z 2002r.: Dz. U. Nr 23,  poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, 
poz. 1806; z 2003r.: Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055,   
Nr 167, poz. 1759; z 2007r.: Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Dz. U. Nr 180,     
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r.: Dz. U . Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241;    
z 2010r.: Dz. U. Nr  28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; 
z 2011r.: Dz. U. 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887); oraz art. 5a      
ust.  2 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego     
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536; ze zmianami:      
z 2011r.: Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244, Nr 208,   
poz. 1241, Nr poz. 887); po wymaganych konsultacjach, Rada Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego uchwala, co następuje: 
 
 
 
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XIV/267/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 30 listopada 2011r. wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. Rozdział II, pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Cele szczegółowe Programu to: 
- rozwój Miasta, 
- ochrona   i  konserwacja   obiektów   sakralnych   wpisanych  do  rejestru  zabytków  
  znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 



- propagowanie zdrowego stylu życia, 
- pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych, 
- aktywizacja ludzi starszych i niepełnosprawnych, 
- przeciwdziałanie     alkoholizmowi   i   narkomanii   poprzez   realizacje   programów  
  profilaktycznych, organizowanie wypoczynku letniego  dla  dzieci z rodzin, w których     
  występuje problem nadużywania alkoholu, 
- wspieranie ruchu harcerskiego, 
- rozszerzenie dotychczasowej oferty kulturalnej, 
- wspieranie środowisk twórczych, 
- wspieranie działań mających na celu edukację kulturalną, 
- wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, 
- zwiększanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, 
- zapewnienie     właściwych    warunków   do   rozwoju   kultury   fizycznej    poprzez  
   modernizację infrastruktury sportowej, 
-  wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa.” 

 
        2. Rozdział IV, pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

 „3. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi będzie obejmować 
następujące obszary: 
1) ochronę i promocję zdrowia, 
2) pomoc społeczną, 
3) przeciwdziałanie narkomanii, 
4) przeciwdziałanie alkoholizmowi, 
5) integrację europejską, 
6) porządek i bezpieczeństwo publiczne, 
7) kulturę, sztukę, ochronę  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
8) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
9) turystykę i krajoznawstwo”. 
 
      3. Rozdział VI, otrzymuje brzmienie: 
 

„Rozdział  VI 
Priorytetowe zadania publiczne 
1. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:  
a) działania na rzecz profilaktyki  zdrowotnej i poprawy zdrowia mieszkańców,  
b) promocja zdrowia  z  elementami  edukacji  zdrowotnej mieszkańców, szczególnie dzieci      
    i młodzieży,  
c) realizacja programów profilaktycznych. 
2. Zadania z zakresu pomocy społecznej:  
a) działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci i młodzieży: 
-  prowadzenie  środowiskowych  form wsparcia  dla dzieci  i młodzieży  ze środowisk    
    najuboższych i dysfunkcyjnych,  
-  poradnictwo na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych   i dysfunkcyjnych,    
-  pomoc socjalna dla dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych  i dysfunkcyjnych,         
b) działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych: 
-  wspieranie programów poradnictwa specjalistycznego i społecznego, 
-  pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych,  
c) działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w podeszłym wieku: 
-  aktywizacja osób w podeszłym wieku, 



-  działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym, 
-  rozwijanie środowiskowych form wsparcia dla osób w podeszłym wieku, 
-  inicjowanie  i wspieranie działań   mających  na  celu   poprawę   sprawności   intelektualnej   
    i fizycznej oraz aktywności życiowej ludzi starszych, 
d) działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych: 
-   prowadzenie noclegowni,  
-   prowadzenie punktu wydawania posiłków, 
-   prowadzenie punktu wydawania odzieży, 
-   aktywizacja osób bezdomnych, 
e)   działania socjalno - pomocowe  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych: 
-   działania      o     charakterze    integracyjnym    oraz      samopomocowym      dla        osób 
     niepełnosprawnych,           
 - działania     na    rzecz   integracji  i    zwiększania   uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych                                                   
    w  życiu   społecznym 
3.  Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii:  
a) zwiększanie      dostępności      pomocy     terapeutycznej   i   rehabilitacyjnej    dla      osób      
    uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,  
b) wspieranie     działań    związanych   z   pomocą   osobom  uzależnionym i   ich  rodzinom,      
    a zagrożonych wykluczeniem.  
4.  Zadania  z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:  
a) profilaktyka -  programy   edukacyjne,   korekcyjne,  socjoterapeutyczne    (organizowanie         
     i wspieranie organizacji  wypoczynku  dla  dzieci i  młodzieży  z  elementami   programów          
     profilaktycznych i socjoterapeutycznych, w tym wspieranie ruchu  harcerskiego), 
b) terapia -   wczesna   interwencja  i   terapia   dla   osób   pijących   w   sposób    szkodliwy,       
     uzależnionych i członków ich rodzin,   
c) rehabilitacja i ograniczenie szkód zdrowotnych – działania na rzecz reintegracji zawodowej       
    i społecznej, 
d) programy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  
5. Zadania z zakresu integracji europejskiej:  
a) wspieranie  działań  i   inicjatyw   na   rzecz   integracji   europejskiej   oraz     rozwijania   
     kontaktów  i współpracy między społeczeństwami.           
6. Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego:  
a) organizowanie i wspieranie  różnorodnych  akcji  na  rzecz zagospodarowania wolnego  
    czasu dzieci i młodzieży w mieście. 
7.  Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury:  
a) wspieranie prac konserwatorskich przy zabytkowych obiektach sakralnych. 
8. Zadania z zakresu kultury i sztuki: 
a) upowszechnianie    kultury     poprzez    organizację      wydarzeń      artystycznych                   
    ze wszystkich dziedzin sztuki, 
b) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, 
c) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, 
d) działalność wydawnicza. 
9. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 
a) szkolenie sportowe, 
b) promocja różnych dyscyplin sportowych, 
c) wspieranie działalności statutowej klubów sportowych. 
10. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa: 
a) wspieranie organizacji imprez i wydarzeń o charakterze turystyczno – 
krajoznawczym”. 
 



4. Rozdział IX, pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Na realizację określonych w Programie zadań publicznych w każdym roku 
kalendarzowym prognozuje się przeznaczyć  środki finansowe w kwocie       
2.161.000 zł, 
 w tym na zadania  z zakresu: 
- ochrony i promocji zdrowia – 15.000 zł 
- pomocy społecznej – 378.000 zł 
- przeciwdziałania narkomanii – 80.000 zł 
- przeciwdziałania  alkoholizmowi – 630.000 zł 
- porządku i bezpieczeństwa publicznego -  60.000 zł 
- kultury i sztuki – 190.000 zł 
- kultury fizycznej i sportu – 550.000 zł, 
- ochrony dóbr kultury – 250.000 zł, 
-  turystyki i krajoznawstwa – 8.000 zł” 
            
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 

     

W dniu 30 listopada 2011 roku Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podjęła 

Uchwałę  Nr XIV/267/11 w sprawie  Programu Współpracy Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa    

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na lata 2012 – 2015. 

Dnia 26.10.2012 roku Pani Marta Janik Kierownik Centrum Informacji 

Turystycznej wystąpiła z wnioskiem o aktualizację w/w Uchwały poprzez dodanie  

zadania publicznego - turystyka i krajoznawstwo.  

 Wobec powyższego został przygotowany projekt zmian w Programie 

Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi         

na lata  2012 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kwestionariusz  

do projektu uchwały Rady Miasta 

Tytuł projektu 

uchwały: 

Zaakceptowanie projektu zmian w Programie Współpracy Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi na lata       

2012 – 2015. 

Krótki opis:  

Propozycja rozszerzenia obszarów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi                

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

pożytku publicznego  i wolontariacie, o zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. w związku        

z wystąpieniem z dnia 26.10.2012 roku Pani Marty Janik Kierownika Centrum Informacji 

Turystycznej.( wniosek w załączeniu). 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt 

uchwały: 
Jolanta Kowalska 

Podpis  

Kierownika komórki 

organizacyjnej 

przygotowującej projekt 

uchwały: 

 

Aprobata Kierowników 

innych komórek 

organizacyjnych – jeżeli 

regulacja dotyczy także 

zakresu działania tych 

komórek: 

 

Opinia prawna 

 
    

 

 

Aprobata  

Wiceprezydenta  

lub Sekretarza: 

 

 
Aprobata Skarbnika:  

Opinia Kolegium 

Prezydenckiego: 

projekt zaakceptowany 

 

 

 

Przekazuję pod obrady Rady 

Miasta zaakceptowany projekt 

uchwały: 

 

 

 

Data i podpis Prezydenta 

projekt odrzucony  

Opinie właściwych 

komisji Rady Miasta: 

 

 

 

  

Decyzja 

Przewodniczącego Rady 

Miasta: 

skierować pod obrady w 

dniu: 
 

Podpis Przewodniczącego Rady: 

zwrócić projekt  



 


