
Uchwała  Nr  /19 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 25 listopada 2019 roku 

 

w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na realizację 

Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit „e” oraz  art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.)  

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie w zakresie wydatków bieżących                                    

na realizację Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 w 

wysokości 936.000,00 zł - na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: 

 

 

Lp.  

 

 

Zakres współpracy 

Zakładana minimalna 

kwota środków 

planowanych na 

realizację programu 

W tym  

w trybie otwartych 

konkursów ofert 

1. Upowszechnianie kultury 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

2. Pomoc społeczna 591 000,00 zł 591 000,00 zł 

3. Ochrona zwierząt bezdomnych 30 000,00 zł 30 000,00 zł 

4. Kultura fizyczna i sport 230 000,00 zł 230 000,00 zł 

5. Turystyka 15 000,00 zł 15 000,00 zł 

6. Aktywizacja i integracja osób w wieku 

emerytalnym w życiu społecznym 

30 000,00 zł 30 000,00 zł 

7. Działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych 

15 000,00 zł 15 000,00 zł 

8 Nauka, Edukacja, Oświata i Wychowanie 15 000,00 zł 15 000,00 zł 

 Ogółem 936 000,00 zł 936 000,00 zł 

2.  Powyższe zobowiązanie będzie spłacane w 2020 roku z następujących źródeł:                   

podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek rolny od osób fizycznych, dotacja z 

budżetu państwa na realizację zadań zleconych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


