
UCHWAŁA NR II/7/18
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Szepietowo 
z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450, 650, 723 i 1365) uchwala się, co następuje:

§ 1. W rocznym programie współpracy w 2019 roku Gminy Szepietowo z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 
XXXVIII/280/18 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 18 października 2018 r.:

1. Rozdział 9 otrzymuje brzmienie:

„1. W 2019 r. na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się 
przeznaczyć środki finansowe w wysokości 757 500 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy 
pięćset złotych).

2. Środki powyższe, z określeniem wysokości wydatków na realizację poszczególnych działań, 
zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy na 2019 r.”.

2. Rozdział 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Burmistrza, 
niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert.

2. Komisja konkursowa ocenia złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym, 
w szczególności:

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego zadania,

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja 
pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne,

4) w przypadku wspierania wykonania zadania publicznego, uwzględnia planowany przez organizację 
pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na 
realizację zadania publicznego,

5) uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia 
wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które 
w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność 
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3. Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,

2) liczbę zgłoszonych ofert spełniających określone warunki oraz oferty odrzucone,

3) wskazanie ofert najkorzystniejszych z uwzględnieniem kwot proponowanej dotacji,

4) podpisy członków komisji konkursowej.

4. Wykaz organizacji, którym przyznano dotacje, rodzaj zadań i kwotę przyznaną na ich realizację, 
ogłasza Burmistrz poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Szepietowie oraz jego publikację na stronie internetowej gminy, niezwłocznie po rozstrzygnięciu 
konkursu ofert.
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5. Dotacje dla organizacji są przyznawane do wysokości środków zaplanowanych na ten cel 
w uchwale budżetowej.

6. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert  Gmina zawiera umowę o wsparcie lub 
powierzenie realizacji zadania publicznego z organizacjami.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Grzegorz Żochowski

Id: A949DF04-822F-436A-B4FD-54414E2342C2. Podpisany Strona 2




