
UCHWAŁA NR XXXIV/343/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 23 września 2021 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 
Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021, w Rozdziale VII w pkt. 3 wyrazy: 
„prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 2.724.437 zł” zastępuje się wyrazami: „prowadzenie 
Środowiskowego Domu Samopomocy - 2.732.148 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Pleszewie 

 
 

Adela Grala-Kałużna 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Konieczność zmiany Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021 związana jest
ze:

- zmniejszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowej na 2021 r. o kwotę 1.752,50 zł w
związku z powstaniem oszczędności z tytułu niewykorzystanych miejsc w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Pleszewie,

- zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowej na 2021 r. dla Środowiskowego Domu
Samopomocy w Pleszewie o kwotę 9.463,50 zł z przeznaczeniem na realizację programu ˮZa życiemˮ dla osób
z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.
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