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WNIOSEK

interpelacja ws. środków finansowych dla Rady Seniorów oraz Powiatowej Rady ds. Osób z

Niepełnosprawnościami

Na podstawie art 24 ust. 3 i 4  ustawy o  samorządzie gminnym składam interpelację ws. środków finansowych 

dla Rady Seniorów oraz Rady ds. osób z niepełnosprawnościami 

Szanowny Panie Prezydencie

Warto  czerpać dobre pomysły z innych miast.

W Opolu rady dysponują rocznymi kwotami 12 000zł na swoją działalność.

Interpeluję do Pana Prezydenta o  wygospodarowanie środków w kwocie 10 000zł rocznie (w ramach budżetu 

np. Wydziału Po lityki Spo łecznej) dla Rady Seniorów oraz Powiatowej Rady ds.Osób Niepełnosprawnych.

W ostatnim czasie przyjęliśmy uchwałę o  Skwerze Seniorów, logicznym jest więc ze seniorzy będą chcieli 

o rganizować różne wydarzenia, a więc środki finansowane napewno się przydadzą, podobnie sprawa ma się z 

Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, sądzę że środki w kwocie 10 000 zł rocznie umożliwią im 

rozszerzenie swojej działałności.

Każda z tych grup spo łecznych jest isto tnym elementem naszego miasta, a jako organy powołane, wydaje się, 

że zasadnym byłoby przyznanie im środków finansowych w kwotach jak dla Rad Dzielnic.

Proszę o  pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z poważaniem

Dawid Durał

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.

39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

późn. zm.).
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