Projekt
z dnia 6 maja 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia .................... 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/335/2021 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada
2021 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok"
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 5 a ust.1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.)
Rada Miejska w Brzeszczach
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXV/335/2021 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok", rozdział IX otrzymuje brzmienie:
IX. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.
Program będzie finansowany ze środków własnych gminy.W 2022 roku na realizację zadań objętych
niniejszym programem przewiduje się kwotę w wysokości 824 414,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia
cztery tysiące czterysta czternaście złotych 00/100 gr). Powyższe środki zostaną zabezpieczone w budżecie
gminy na 2022 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4 oraz poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzeszczach
Zbigniew Kolasa
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Uzasadnienie
Zwiększa
się
wysokość
środków
przeznaczonych
na
realizację
programu
z kwoty 808 414,00 zł na kwotę 824 414,00 zł (różnica 16 000,00 zł) w związku z wpływem środków
pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml z tytułu opłat, o których mowa
w art. 92 ust.11 oraz w art. 92 ust. 21 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Kwota zostanie zwiększona na następujące zadania:
1. Krzewienie kultury - propagowanie i wspieranie talentów w różnorodnych obszarach kulturalnych
i społecznych w wysokości 8 000,00 zł
2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy (prowadzenie zajęć sportowych,
w szczególności dla dzieci i młodzieży , organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych, itp.) w wysokości
8 000,00 zł
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