
UCHWAŁA Nr 284/XXXII/17
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 267/XXXI/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 9 listopada 2017r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2018 rok.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym 
(Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1817 z późn.zm)
 Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się, § 10 załącznika do uchwały Nr 267/XXXI/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 9 listopada 
2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2018, który otrzymuje brzmienie:

„1. Miernikiem efektywności  i realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące:

1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert,

2) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji,

3) liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków 
finansowych przekazanych organizacjom przez samorząd gminy,

4) liczby osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych w podziale na odbiorców 
bezpośrednich i pośrednich,

5) liczby osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych
z podziałem na wolontariuszy i pracowników,

6) liczby organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu
o dotacje,

7) wysokość kwot udzielonych dotacji,

8) wielkości wkładu własnego organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych.

2. Bieżącym monitoringiem realizacji zadań Programu zajmuje się właściwy merytoryczny 
pracownik Urzędu Gminy.”.

§ 2. W § 11 załącznika do uchwały Nr 267/XXXI/17 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Prace nad zmianą programu zostały zainicjowane przez pracowników urzędu gminy.
Przygotowanie objęło:
1) analizę problematyki oceny sposobu realizacji programu,
2) opracowanie projektu zmiany,
3) skierowanie projektu zmiany programu do konsultacji z organizacjami oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
5. Projektowana zmiana programu była dostępna od dnia 19 grudnia 2017r. na stronach internetowych urzędu 
gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna.
Konsultacje odbyły się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które 
odbyło się w dniu 27 grudnia 2017r.
W trakcie konsultacji zgłoszono/nie zgłoszono uwag.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Id: 1F07F130-695B-463D-B430-EFB402C5E355. Podpisany Strona 2




