
UCHWAŁA NR XL/391/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. 
w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 

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 ze zmianami) oraz art. 5a ust. 1 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/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie 
Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2022 w rozdziale X „Programu” w zdaniu pierwszym wyrazy: „2.406.852  
zł” zastępuje się wyrazami: „2.416.852 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 XL/391/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 

 
     
   W związku z przyjęciem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022 zachodzi konieczność 
dostosowania wysokości środków planowanych na realizację Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego na rok 2022 
do wysokości kwoty dotacji określonych w budżecie.   
     Zmiana związana jest ze zwiększeniem środków finansowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na 
planowaną realizację zadania publicznego „Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i 
Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych".  
      Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne. 
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