
  

 

Uchwała Nr XXI/176/2012 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 31 stycznia 2012 roku 

 
w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016 stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 

października 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy 

Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata  

2012-2016 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5a ust. 2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2010 roku, Nr 234 poz. 1536 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. W paragrafie 5 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 

współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016 dodaje 

się pkt 3) w następującym brzmieniu: 

3) w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym (opieka wychowawcza dla dzieci, pomoc dzieciom w nauce, organizacja czasu 

wolnego dzieci poprzez organizowanie zabaw i zajęć sportowych, organizowanie zajęć dla dzieci 

pozwalających rozwijać ich zainteresowania i umiejętności, organizowanie zajęć 

socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, psychologicznych, 

psychoprofilaktycznych dla dzieci – terapia pedagogiczna, psychologiczna i socjoterapia) -  

wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 40 000 złotych (na rok 2012)”. 

 

 § 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/143/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 

listopada 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016 stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 roku w 

sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016 

 

 § 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 

2012 roku. 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady 

                     Tadeusz Marton 

 



 

UZASADNIENIE 

 

W związku z przyjęciem przez Radę Miejską w Karczewie wieloletniego programu współpracy 

Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016, Kierownik 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie wystąpił z wnioskiem podjęcie 

działań mających na celu pomoc przy funkcjonowaniu świetlicy socjoterapeutycznej na rzecz dzieci 

z terenu miasta i gminy Karczew powstającej przy Parafii Św. Wita w Karczewie. Funkcjonowanie 

w/w placówki ma na celu wspomaganie dzieci, które pochodzą z rodzin patologicznych, z 

problemami opiekuńczo-wychowawczymi czy też zagrożonych uzależnieniami. Powyższe 

obejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej orz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym, mieszczące się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi realizację zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe i inne podmioty, które będą realizowały zadania celem ograniczenia zaniedbań 

wychowawczych dzieci i zmniejszenia liczby umieszczeń dzieci w placówkach opiekuńczych czy 

też w rodzinach zastępczych. 

Koszt zadania to kwota 40 000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


