UCHWAŁA NR XI/111/16
RADY GMINY BRENNA
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/81/15 Rady Gminy Brenna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 239 ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie
z uchwałą Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz. U. Woj. Śląskiego Nr 158,
poz.2609) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr VIII/81/15 Rady Gminy Brenna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok dokonuje się
następujących zmian:
1) w Rozdziale V „Formy współpracy" w punkcie 3 skreśla się zwrot "w szczególności";
2) w Rozdziale IX „Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu" w punkcie 2 skreśla się
zwrot ”nie mniej niż";
3) skreśla się dotychczasową treść Rozdziału X „Sposób oceny realizacji Programu" nadając mu nowe
brzmienie:
„1. Wójt przedłoży Radzie Gminy Brenna do dnia 31 maja, roku następującego po roku obowiązywania
programu, sprawozdanie z jego realizacji.
2. Ocena efektywności realizacji Programu zostanie oparta o analizę następujących wskaźników:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów;
2) liczba złożonych w otwartych konkursach ofert;
3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;
4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę z przyczyn
leżących po stronie organizacji;
5) wysokość własnych środków finansowych organizacji przeznaczonych na realizację zadań
publicznych;
6) wartość udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach;
7) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje;
8) liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez
organizacje.”;
4) skreśla się dotychczasową treść Rozdziału XII "Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” nadając mu nowe brzmienie:
„1. W celu zaopiniowania złożonych do konkursu ofert, Wójt powołuje w formie zarządzenia komisję
konkursową, określając jej skład.
2. Wskazanie przez organizacje pozarządowe osób wchodzących w skład komisji, następuje poprzez
podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości zgłaszania osób do udziału w komisjach
konkursowych. Informację umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy
ogłoszeń.
3. Wyboru osób wchodzących w skład komisji konkursowej, spośród kandydatów zgłoszonych przez
organizacje pozarządowe, dokonuje Wójt.

Id: CA303FDF-86C8-415E-86C9-FC6229B70F4A. Podpisany

Strona 1

4. Komisja Konkursowa opiniuje złożone oferty w oparciu o kryteria merytoryczne takie, jak:
- możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot/y składający/e ofertę (pkt 0-5),
- kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (pkt 0-2),
- proponowana przez podmiot jakość wykonania zadania, a także kwalifikacje osób, przy udziale
których zadanie będzie realizowane (pkt 0-5),
- planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na
realizację zadania oraz planowany wkład rzeczowy i osobowy w realizację zadania (pkt 1-2),
- rzetelność i terminowość, a także sposób rozliczenia zadań publicznych zleconych do realizacji w
latach poprzednich (pkt 0-2).
5. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej wraz opiniami do złożonych ofert Przewodniczący
komisji przedkłada Wójtowi w terminie do 3 dni od dnia posiedzenia komisji konkursowej.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Janasik
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