Chorzele, dnia 14 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące
zmiany rocznego Programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
W związku ze zmianą w Rocznym programie i zasadach współpracy Gminy Chorzele z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2019 rok zamieszczam projekt uchwały w celu zapoznania się i ewentualnego zgłaszania opinii do
projektu uchwały.
Konsultacje będą prowadzone w formie elektronicznej na stronie internetowej Miasta i Gminy Chorzele
www.chorzele.pl zgodnie z Regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej stanowiącym załącznik
Nr 1 do Uchwały Nr 48/VII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30.04.2015 r.
Ewentualne uwagi do projektu uchwały należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu
Miasta i Gminy Chorzele (sekretariat@,chorzele.pD na formularzu stanowiącym załącznik do w/w
Regulaminu w terminie od 14 stycznia 2019 r. do 29 stycznia 2019 roku do godz. 12.00.
Nieprzedstawienie opinii w powyższym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.
Nie będą uwzględniane w toku konsultacji:
- opinie i uwagi zgłoszone na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu, jeśli nie będą zawierały
wszystkich wymienionych w nim danych.
- opinie i uwagi zgłoszone bez uzasadnienia.
- opinie i uwagi zgłoszone w innej formie.
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Uchwała N r .......................
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia...............................
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) Rada
Miejska w Chorzelach uchwala co następuje:
§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr 409/LlX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 09 listopada 2018 r. w
sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
Punkt
XIII.
TRYB
POWOŁYWANIA
I
ZASADY
DZIAŁANIA
KOMISJI
KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH
OFERT otrzymuje następujące brzmienie:
1.Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych
Samorządu Gminy, wynikającym z rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu opiniowania ofert składanych w
otwartych konkursach ofert Burmistrz Miasta i Gminy powołuje komisję konkursową, zwaną dalej
Komisją,
2 . W stosunku do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postępowania administracyjnego w zakresie wyłączenia pracownika.
3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce
posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
5. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
6 . Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodu iczącego.
7. Do zadań Komisji należy:
1) ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria formalne, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) sporządzenie listy ocenianych ofert, zgodnie z przyznaną punktacją,
3) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
8. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert na formularzu "Karta oceny oferty".
9. Ocena merytoryczna ofert odbywa się w oparciu o kryteria ustalone Zarządzeniem Burmistrza
Miasta i Gminy w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy samorządowymi władzami
Gminy Chorzele a organizacjami pozarządowymi.
10. Z prac Komisji sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności:
Ijwskazanie liczby ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert w terminie oraz ofert
zgłoszonych po terminie;
2) wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej wraz z podaniem przyczyn odrzucenia;
3) informację o wyłączeniu członków Komisji z oceny ofert z powodów, o których mowa w ust.2;
4) zestawienie ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punktów i
propozycją kwot dotacji;
5) wskazanie przesłanek, którymi kierowała się Komisja przy określaniu proponowanej kwoty
dotacji.
11. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz.

12. Protokół przedstawiany jest Burmistrzowi Miasta i Gminy łącznie z propozycją udzielenia dotacji
dla wybranej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. Ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

