UCHWAŁA NR XVI/175/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr CXI/1510/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków 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 (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 16 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U.
z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, z późn. zm.), art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536.) Rada Miasta Krakowa uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. W załączniku do uchwały Nr CXI/1510/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków 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 (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na rok 2011, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 pkt II dodaje się pkt II.III w brzmieniu: „II.III. Wsparcie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem”;
2) § 3 ust. 1 pkt XI otrzymuje brzmienie: „XI. Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010 – 2014:
XI.I Wzmacnianie pozycji Krakowa jako centrum kulturalnego poprzez zwiększenie zaangażowania władz
Miasta w realizację projektów artystycznych: koncertów, wystaw, spektakli teatralnych, muzycznych,
tanecznych i baletowych oraz artystycznych wydarzeń interdyscyplinarnych. XI.II. Rozwój marki Krakowa
jako miasta festiwali.”;
3) w § 5 ust. 4 pkt II organizacyjne: w miejsce „Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Organizacji
Pozarządowych” wprowadza się „Wydział koordynujący” oraz w miejsce „branżowych Komisji Dialogu
Społecznego” wprowadza się „tematycznych Komisji Dialogu Obywatelskiego”;
4) w § 7 ust. 6 w miejsce „Wydział koordynujący przygotowanie projektu Programu na rok następny” wprowadza
się „Wydział koordynujący przygotowując projekt Programu na rok następny”;
5) w § 7 ust. 6 w miejsce „działa w oparciu o zespół zadaniowy ds. opracowania Programu złożony
z przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych;” wprowadza się „współpracuje z Krakowską Radą
Działalności Pożytku Publicznego po jej powołaniu”;
2. Załącznik nr 1 do uchwały Nr CXI/1510/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków 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 (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na rok 2011 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Krakowa
Małgorzata Jantos

Id: AEUEP-DAPRI-MBZGC-OQZGJ-SWJPZ. Podpisany

Strona 1

