
Uchwała Nr ……………………
Rady Gminy w Przyrowie

z  dnia ……………………………

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXI/154/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia 3 listopada 
                   2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy  
                   Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku   
                   publicznego na 2018 rok

Na podstawie art. § 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie  (Dz.U.  z  2016  r.,  poz.  1817
z późn.zm.) Rada Gminy Przyrów uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę w załączniku do Uchwały Nr XXI/154/2017 Rady Gminy Przyrów
z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy
Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok,
w sposób następujący:

1. Zmienia się tytuł  Rozdziału IV, który otrzymuje brzmienie:  „Zakres przedmiotowy
i priorytetowe zadania publiczne na 2018 rok”

2. W Rozdziale IV zmienia się § 6, który otrzymuje brzmienie”
„Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest:
1) realizacja  zadań  publicznych  Gminy  określonych  w  ustawach  w  zakresie

odpowiadającym jej zadaniom własnym;
2) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego na etapie ich tworzenia;
3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
4) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy.”

3. W Rozdziale V § 9 zdanie pierwsze skreśla się słowo „w szczególności”;
4. W Rozdziale V § 10 zdanie pierwsze skreśla się słowo „w szczególności”;
5. W Rozdziale VII zmienia się § 12, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
określi  Rada  Gminy  w  uchwale  w  sprawie:  uchwalenia  budżetu  Gminy  Przyrów
na 2018 rok;
  2. W roku 2018 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem
zaplanowano kwotę 69 000,00 zł.” 

6. W Rozdziale VIII zmienia się § 13 poprzez dodanie pkt 4 i pkt 5 o następującym
brzmieniu:
„ 4. Program będzie realizowany poprzez:
1) zlecenie realizacji  zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert,  chyba,
że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia,
2)  zlecenie  realizacji  zadań  publicznych  z  pominięciem otwartego  konkursu  ofert
na zasadach określonych w ustawie,



3)  współpracę  na  zasadach:  pomocniczości,  suwerenności  stron,  partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności,
4) organizowanie w miarę potrzeb spotkań lub informowanie o możliwości odbywania
szkoleń adresowanych do organizacji.
5. Zlecanie realizacji zadań organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania
priorytetowe.”

7. W Rozdziale IX § 15 zdanie pierwsze skreśla się słowo „w szczególności”;
8. W Rozdziale IX skreśla się § 16;
9. W Rozdziale X zmienia się § 17 poprzez dodanie:  pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10,

pkt 11, pkt 12  o następującym brzmieniu:
„6.  Konsultacje  przeprowadza  Wójt  na  zasadach  określonych  w  Uchwale
Nr  190/XXXI/10  Rady  Gminy  w  Przyrowie  z  dnia  4  października  2010  roku
w  sprawie:  szczegółowego  sposobu  konsultacji  z  organizacjami  pozarządowymi
i  innymi  organizacjami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  projektów
aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego  ze zmianą
Uchwałą Nr 192/XXXII/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 listopada 2010 roku.
7.  Konsultacje  dotyczące  uchwalenia  Programu  przeprowadzono  w  terminie
od  12  września  2017  r.  do  25  września  2017  r.  poprzez  zamieszczenie  projektu
Programu na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej
i na tablicy Urzędu Gminy.
8. W wyniku konsultacji nie zostały wniesione uwagi do zaproponowanego projektu
Programu.
9.  Projekt  Programu  został  skierowany pod  obrady Rady Gminy na  sesji  w dniu
3 listopada 2017 r.
10. Konsultacje dotyczące zmiany Programu przeprowadzono w terminie od 13 lutego
2018 r.  do 26 lutego 2018 r. poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie
internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy Urzędu
Gminy.
11.  W  wyniku  konsultacji  nie  zostały  wniesione  /  zostały  wniesione  uwagi
do zaproponowanego projektu Programu.
12.  Projekt  zmiany Programu został  skierowany pod obrady Rady Gminy na sesji
w dniu ………………….… r.”

10. W Rozdziale XI  skreśla się § 19 
11. W Rozdziale XI w § 20  skreśla się pkt 7. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

            § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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