
UCHWAŁA NR 25.202.2021 
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 23 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 22.186.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 grudnia 2020  roku 
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 

Na podstawie art. 5a ust.1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 1057 z póź. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) Rada Miejska w Krzepicach 
uchwala: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 22.186.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 grudnia 2020 roku 
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 9.1 otrzymuje brzmienie: ,,Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 
Programu współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 wynosić będzie 
111.170,44 złotych (słownie: sto jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 44/100).” 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Mateusz Kluba 
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Uzasadnienie

Uchwałą Nr 22.186.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021 w § 9 ust.1 określono wysokość środków finansowych
przeznaczonych na realizację Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Wysokość środków finansowych
na realizację w/w programu zabezpieczana jest w budżecie Gminy, który jest uchwalany stosowną uchwałą
budżetową do końca grudnia każdego roku.

W związku z decyzja Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych
z dnia 16 lutego 2021r. zwiększa się wysokość w/w środków finansowych określonych w § 9.1 programu
współpracy.
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