
Uchwała  ……………………….. 

Rady Miasta 
Krasnystaw 

z dnia ……….. 2022 r. 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/247/2021 Rady Miasta Krasnystaw z dnia  

3 grudnia 2021 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.(Dz. Urz. Woj. Lub. 

2021, poz. 5739) 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., 

poz.1327, z późn. zm.)  – Rada Miasta Krasnystaw uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Programie współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r., stanowiącym załącznik do Uchwałą  

Nr XXXIV/247/2021 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 3 grudnia 2021 r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

-  § 15 otrzymuje następujące brzmienie: 

„ § 15. Określa się planowaną wysokość środków finansowych przeznaczonych na 

realizację Programu w roku 2022 w kwocie 917 288,00 zł, w tym kwota 907 288,00 zł 

na wsparcie, bądź powierzanie zadań w drodze otwartych konkursów ofert, kwota 

10 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie organizacji pozarządowych w formie 

„małych grantów” na zabezpieczenie wkładu własnego w przypadku pozyskania 

środków z innych źródeł”. 

§ 2 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnegostawu.  

 

§ 3 

 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego.  

 

 

 

             Przewodniczący Rady Miasta 

 

            Janusz Rzepka 
 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIV/247/2021 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie Programu 

współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2022 r.(Dz. Urz. Woj. Lub. 2021, poz. 5739) 
 

 

Projekt uchwały dotyczy zmiany planowanej kwoty na realizację Programu współpracy 

w 2022 r. poprzez dostosowanie jej do Budżetu Miasta na rok 2022 r. Wysokość środków 

planowanych w Programie na dzień jego uchwalenia wynosiła 884 000,00 zł, w trakcie roku 

zostały dokonane zwiększenia na realizację Programu poprzez zmiany w uchwale budżetowej 

Miasta na rok 2022 o kwotę 25 000,00 zł na zadania „kultura fizyczna i sport” oraz 18 288,00 

zł na zadanie „pomoc społeczna”. Zmniejszona została kwota 10 000,00 zł na zadanie „małe 

granty”. Po zmianach  planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na 

realizację Programu w roku 2022 wynosi  917 288,00 zł. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Programu został poddany konsultacjom  

z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Miasta Krasnystaw w okresie od 24 

listopada do 9 grudnia 2022 r., poprzez upublicznienie jego treści na stronach internetowych 

Miasta oraz  w Urzędzie Miasta, z możliwością składania opinii i uwag w formie papierowej  

i elektronicznej. Zmiana Programu została też przedłożona pod obrady Miejskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu  w dniu …………… 2022 r.  

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostało przedłożone Radzie Miasta wraz 

z projektem uchwały. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


