
Załącznik Nr 1 do 
Zarządzenia Nr 52.2022 
Wójta Gminy Kalinowo 
z dnia 27 czerwca 2022 roku 

 
 
 

UCHWAŁA Nr ……………… 
Rady Gminy Kalinowo 

z  dnia …………………..2022 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie  
przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Kalinowo 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2022 roku 

 
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 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) Rada Gminy Kalinowo uchwala,  
co następuje: 
 

§ 1. 
W § 5 załącznika do uchwały Nr XXVI.189.21 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29 grudnia 2021 r.  
w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku (Dz. Urz. Woj. 
Warm. - Maz. z 2022 r., poz. 270 ) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
 
„5.  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
- stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych jako promocja 
zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych” 
 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
   Mieczysław Głębocki 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie 
 
 
 
 
Zmiana uchwały Nr XXVI.189.21 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29 grudnia 2021 r.  

w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku polegająca na 

dopisaniu do katalogu priorytetowych zadań publicznych przewidzianych do realizacji w ramach 

współpracy finansowej zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym, w tym stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

jako promocja zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych, umożliwi przygotowanie i ogłoszenie 

w 2022 r. otwartego konkursu ofert na realizację tych zadań w trybie określonym w ustawie z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 


