Projekt
z dnia 20 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 rok
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późń. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) po
przeprowadzonych w dniach 20 - 26 lutego 2019 r. konsultacjach, w których żaden z podmiotów programu
nie wziął udziału, Rada Miejska w Wilamowicach uchwala:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 12 grudnia 2018 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. W Roz. IV Zakres przedmiotowy: w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz „w szczególności”.
2. W Roz. VI Priorytetowe zadania publiczne zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Ustala się następujące
zadania priorytetowe gminy, które mogą być zlecone do realizacji podmiotom programu w roku 2019”.
3. Roz. XI otrzymuje nowy tytuł w następującym brzmieniu: „Sposób tworzenia projektu Programu
przedstawionego do konsultacji podmiotom programu oraz przebieg konsultacji”.
4. W Roz. XI na końcu pkt 2 lit. f) dodaje się zdanie: „W wyznaczonym terminie konsultacji, żaden
z podmiotów programu nie wziął udziału w konsultacjach.”
5. W Roz. XI w pkt 2 po literze f) dodaje się lit. g) w brzmieniu: „g) wyniki konsultacji, w postaci
protokołu z ich przebiegu, zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilamowicach,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy
w Wilamowicach”.
6. W Roz. XII Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Nabór członków do komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert następuje
poprzez podanie do wiadomości publicznej informacji o możliwości składania kandydatur podmiotów
programu do udziału w pracach komisji konkursowych z określeniem terminu składania zgłoszeń.
Podmioty programu w wyznaczonym terminie zgłaszają kandydatów na członków komisji
konkursowej zgodnie z wymogami ustalonymi w tym zakresie.
Czas składania zgłoszeń kandydatów przedstawicieli podmiotów programu do udziału w pracach
komisji, określa w informacji Burmistrz Wilamowic i wynosi co najmniej 7 dni. Burmistrz Wilamowic
powołuje komisję konkursową w składzie maksymalnym do 10 osób, minimalny skład komisji wynosi
3 osoby. W przypadku, gdy podmioty programu zgłoszą więcej niż 7 kandydatów, wtedy następuje
losowanie, które przeprowadza Sekretarz Gminy Wilamowice w obecności przybyłych kandydatów.
Informację o naborze do komisji konkursowej publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Wilamowicach oraz wywiesza się na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Wilamowicach.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Stanisława Kudłacik
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