
 
UCHWAŁA NR XXXI/266/2017 

RADY GMINY PRZELEWICE 

z dnia 24 października 2017 r. 

o zmianie uchwały Nr XXX/245/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie na rok 2018” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. 

poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-

riacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948; z 2017, poz. 60, poz. 573) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXX/245/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Progra-

mu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018” zmie-

nia się treść w następujący sposób: 

1. § 13 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wójt przedłoży Radzie i opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji ni-

niejszego Programu nie później niż do dnia 31 maja 2019 r.” 

2. § 13 ust. 1 pkt 5 wykreśla się. 

3. § 15 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Komisje konkursowe w celu opiniowania ofert, składanych na realizację zadań publicznych przez orga-

nizacje pozarządowe w ramach ogłaszanych przez Gminę otwartych konkursów ofert, powoływane są przez 

Wójta w trybie zarządzenia. 

2. W skład Komisji powołuje się: 

1. dwóch przedstawicieli Wójta, 

2. dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje 

biorące udział w konkursie. 

3. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną 

wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 

4. Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Wójt spośród kandydatów zgłoszonych przez orga-

nizacje mające siedzibę na terenie gminy lub działające na rzecz jej mieszkańców. 

5. Oceny kompletności i zgodności z wymogami formalnymi ofert dokonują właściwie merytorycznie 

komórki organizacyjne Urzędu, odpowiedzialne za przygotowywanie i przeprowadzenie konkursów. 
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6. Do zadań Komisji należy:

1. dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających wymogi formalne na podstawie kryteriów okre-

ślonych w ogłoszeniu o konkursie,

2. przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

7. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach, którymi kieruje przewodniczący powoływany przez Wójta.

8. Z prac Komisji sporządza się dokumentację zawierającą:

1. listę obecności,

2. oświadczenia członków,

3. karty oceny ofert,

4. protokół.

9. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

10. W sprawach proceduralnych Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością

głosów. 

11. Komisja ulega rozwiązaniu po wyczerpaniu środków przeznaczonych na zadania, na które ogłoszony

został otwarty konkurs ofert w danym roku budżetowym. 

12. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji

dokonuje Wójt.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady 

Marian Świderski 
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