Uchwała Nr LII/101/2013
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie: zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami
pozarządowymi

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2013r. poz. 594), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. jedn.(Dz.
U. z 2013 roku, poz. 885), art. 5a ust. 2 i ust. 4 pkt 11, art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.
1536 ze zm.)
Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co następuje:
§1
Do „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi na jej
terenie”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/7/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1
lutego 2011 roku po Rozdziale I wprowadza się Rozdział I a o następującej treści:

„Rozdział I a.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
§ 6a.
1. Złożone w otwartym konkursie oferty, najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu składania ofert,
ocenia pod względem formalnym pełnomocnik wójta ds. organizacji pozarządowych, który
niezwłocznie informuje oferenta o zaistniałych brakach formalnych. Oferent ma prawo uzupełnić
braki formalne oferty w ciągu 7 dni od zawiadomienia.
2. Oferty pod względem merytorycznym ocenia powoływana zarządzeniem Wójta Gminy komisja
konkursowa do opiniowania ofert w otwartych konkursach dla organizacji pozarządowych, zwana
dalej komisją.
3. Do zadań komisji należy:
1) weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez pełnomocnika Wójta
z której sporządzany jest protokół;
2) analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie
kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym;
3) przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
4. W skład komisji wchodzą:
1) 3 przedstawicieli Wójta Gminy
2) 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność w sferach zadań
określonych w § 3 niniejszego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Za udział w pracach komisji nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

5. Kandydatów do komisji organizacje pozarządowe zgłaszają do Wójta w terminie od ogłoszenia
otwartego konkursu ofert w danym roku do dnia składania ofert.
Osoba zgłaszana przez organizację pozarządową jako kandydat na członka komisji musi być
reprezentantem tej organizacji zgodnie z jej zapisami statutowymi.
6. Reprezentanci sektora pozarządowego wchodzący w skład komisji nie mogą brać udziału w
posiedzeniu komisji jeśli w danym konkursie organizacja, którą reprezentują, złożyła ofertę
realizacji zadania Gminy Kosakowo.
7. Członkowie komisji nie mogą być związani z oferentami stosunkiem osobistym lub służbowym,
które mogłyby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności.
Członkowie komisji podpisują deklarację bezstronności i poufności, w przypadku nie podpisania
członek komisji jest wykluczany z jej prac.
8. Obrady komisji odbywają się w obecności co najmniej połowy jej składu.
9. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczącego;
10. Komisja działa w oparciu o zatwierdzony przez Wójta regulamin.
11. Wójt, biorąc pod uwagę rekomendację komisji oraz wysokość środków przeznaczonych w
budżecie na dotacje dla organizacji pozarządowych, zatwierdza w formie zarządzenia do realizacji
najkorzystniejsze oferty. Po zatwierdzeniu wybór ofert jest ostateczny.
12. Wójt podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach otwartego konkursu ofert, a
następnie bez zbędnej zwłoki zawiera z wybranymi podmiotami umowy na realizację zadania
Gminy.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Biuletynie Gminnym.

UZASADNIENIE

Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w
celu opiniowania złożonych ofert.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert, zgodnie z art. 5a ust. 4 ppkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, powinien być określony w programie współpracy z
organizacjami pozarządowymi. Projekt niniejszej uchwały przed jej uchwaleniem został poddany
konsultacjom z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Kosakowo.

