
UCHWAŁA NR XXXV/320/2021 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 20 września 2021 r. 

w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Pietrowice Wielkie z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), art. 5a 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),po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą nr 
XXXIX/418/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie: określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. 
Śl. z 2011 r. Nr 1 poz. 23) 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala 

§ 1. W Rocznym Program Współpracy Gminy Pietrowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r, przyjętym uchwałą Nr 
XXII/209/2020 z dnia 26 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pkt VI. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE ppkt 5 po lit. ,,a” dodaje się  lit. ,,b” w brzmieniu: 
,,b) budowa infrastruktury niezbędnej do organizacji zajęć edukacyjnych, kulturalnych i czynnego 
wypoczynku dzieci i młodzieży.” 

2) w pkt VIII. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJE PROGRAMU kwotę: 
,,5.000,00 zł” zastępuje się kwotą: ,,65.000 zł.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie. 

§ 3. Uchwałę ogłasza się przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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