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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY DRELÓW 

z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami 
pozarządowymi oraz z  podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378 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) Rada Gminy Drelów uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIII/120/2020 Rady Gminy Drelów z dnia  28 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, 
o których mowa w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 2 po pkt.8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu” 

2) § 9 otrzymuje brzmienie: „Na realizację Programu w roku budżetowym 2021 planuje przeznaczyć środki 
finansowe w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście  tysięcy złotych). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drelów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Anna Ciesielska 
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Uzasadnienie

Zgonie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie Rada Gminy Drelów uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o który mowa w ustawie.

Przedmiotowa uchwała wprowadza nowe zadanie priorytetowe z zakresu upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu W związku z rozszerzeniem pakietu zadań publicznych należy zwiększyć również ogólną
kwotę na realizację programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.W projekcie budżetu na 2021 r. jest
zarezerwowana kwota 5 000,00 zł, dlatego też uzasadnione jest zwiększenie środków finansowych
przewidzianych na realizację programu współpracy poprzez podwyższenie do kwoty 15 000,00 zł.
Podwyższenie wysokości środków pozwoli na realizację zadań publicznych w 2021 r., przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W świetle powyższego podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rocznego programu
współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021 jest zasadne.
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