
UCHWAŁA NR LX/282/22 
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/228/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 listopada 2021 r. 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” 

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; ze zm.) 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 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XLVII/228/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 listopada 2021 r.             
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi               
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” w ten sposób, że 
w załączniku do uchwały rozdział VIII §8.1 otrzymuje następujące brzmienie „Wysokość środków 
przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2022 roku wynosi nie więcej niż 229 000 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa 

 
 

Jan Skowroński 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr LX/282/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 lipca 2022 r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/228/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 listopada 2021 r. 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. 
 

Zmianie ulega § 8.1 - Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2022 roku 

wynosi nie więcej niż 229.000 zł. 

Zaplanowana kwota na 2022 r. jest niewystarczająca, kluby prężnie się rozwijają, startują w wielu 

rozgrywkach sportowych na arenie ogólnopolskiej. 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa 

  

Jan Skowroński 
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