
UCHWAŁA NR XXIX/205/20 
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/194/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 listopada 
2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnność pozytku publicznego na rok 2021" 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 i art. 15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) – Rada Miejska Stronia Śląskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/194/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" § 19 otrzymuje brzmienie: „Tryb powoływania 
i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

1. Cele konkursu: 

1) wspieranie organizacji zgodnie z ich działalnością statutową, 

2) wspieranie aktywności społecznej. 

2. Komisja konkursowa powoływana jest  w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje w ramach 
ogłoszonego przez Gminę otwartych konkursów ofert zgodnie z procedurą  określoną w art. 15 ust. od 2a do 2f 
ustawy. 

3. Burmistrz, każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu na realizację zadań publicznych, powołuje 
w formie zarządzenia skład komisji konkursowej. 

4. Komisja konkursowa zbiera się w ciągu 7 dni od daty zakończenia zbierania ofert na realizację zadań 
publicznych. 

5. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Burmistrza, osoby wskazane przez organizacje pozarządowe 
lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3. ustawy. 

6. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające 
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań  publicznych, których konkurs dotyczy. 

7. Przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej wybiera się spośród zgłoszonych 
wcześniej kandydatur, na podstawie kolejności ich zgłoszeń. 

8. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności osoba przez 
niego wskazana spośród członków komisji. 

9. Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos przewodniczącego komisji konkursowej. 

10. Komisja konkursowa może prowadzić postępowanie konkursowe przy obecności przynajmniej połowy 
jej członków. 

11. Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu prac. 

12. Komisja konkursowa opiniuje oferty pod względem formalnym i merytorycznym oraz przedstawia 
Burmistrzowi Stronia Śląskiego oferty spełniające kryteria  konkursu ze wskazaniem najkorzystniejszych ofert. 

13. Wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje 
Burmistrz Stronia Śląskiego. 
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14. Wyniki konkursu wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji zamieszcza sie w drodze  Zarządzenia 
Burmistrza  w ciągu 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stronie 
Śląskie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz na stronie internetowej 
Gminy Stronie Śląskie.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Ryszard Wiktor 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1C920AC9-1921-4100-8D6D-8376139A3794. podpisany Strona 2



Uzasadnienie

Zmiany w uchwale nr XXVIII/194/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalnność pożytku publicznego na rok 2021" zostały wprowadzone w związku
z uwagami zgłoszonymi przez Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośłąskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po
ponownej analizie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) należy stwierdzić, że przedmiot uchwały powinien
zawierać zapisy dotyczące trybu powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert. Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor
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