
UchwaJa Nr LII/276/18 
Rady Gminy Pacanow 
z dnia 16.04.2018 r. 

W sprawie zmiany uchwaly Nr XLVIII/243/17 Rady Gminy Pacanow z dnia 
11.12.2017 r. w sprawie Programu Wspolpracy z organizacjami pozarz^dowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego w roku 2018 z 
terenu Gminy Pacanow. 

Na podstawie art. 5 a ust^p. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 poz. 450 z pozn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 
15, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym 
(Dz. U. 2017 poz. 1875 z pozn. zm.), Rada Gminy Pacanow uchwala co nast^puje: 

W programie wspolpracy Gminy Pacanow z organizacjami pozarz^dowymi i innymi 
podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego w roku 2018 
uchwalonym uchwal^ Nr XLVIII/243/17 Rady Gminy Pacanow z dnia 11.12.2017 r., 
wprowadza si^ nast^puj^ce zmiany: 

1. § 24 otrzymuje nowe brzmienie: „W roku 2018 na realizacj? programu 
wspolpracy z organizacjami pozarz^dowymi Gmina Pacanow przeznacza 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym 

§ 1 

kwot?: 80 000,00 zl. 

§ 3 

Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego 

PRZEWODNICZACY 



Uzasadnienie 

do Uchwaly Rady Gminy Pacanow z dnia 16.04.2018 r 

W zwi^zku z faktem, iz 27 marca do Urz^du Gminy wptyn^la oferta realizacji 
zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia od Fundacji Gospodarczej 
sw. Brata Alberta z siedzib^ przy ul. Siennej 5, 25-725 Kielce, ktora prowadzi 
hospicjum w Busku Zdroju, w zakresie: 

-Hospicjum stacjoname, 
-Zaklad Opiekunczo Leczniczy, 
-Hospicjum domowe, 

Zachodzi koniecznosc zwi^kszenia srodkow na wspolpracy z organizacjami 
pozarz4dow>'mi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku 
publicznego w roku 2018 z terenu Gminy Pacanow o kwoty 10 000,00 zl 

Nadmienia si?, iz w w.w hospicjum na chwily obecng przebywa 10 osob z terenu 
naszej gminy i zasadnym byloby wsparcie fmansowe ze strony Gminy Pacanow dla 
Fundacji Gospodarczej sw. Brata Alberta . 


