
PROJEKT DO KONSULTACJI
Uchwlła Nr ...,......,,.....,...
Rldy Mie$kiej Y wolołie

z dńia .'..... '............ ' ''....'. Ź012 I.

w spnłj. przyjęcit ro€D€go pfogr.nu łspó|pncy cnily wolół z olceDiż.cjami
po'Źłdo*lni omz podniottni slnićnionymi w lń 3 ust' 3 u rwY o dzithńości
połrku publim€go i wo|ontariacie n! 2013 m|.

Na podŚliwie ań' 7 ut. l pk r9 oŹ alt' 18 usl. 2 pkt 15 uslały f dnia 8 mdca l99o r' o
smorządzie 8nimyn (tekstjednolity Dz' U' 2 20o] I' Nr l42, poz. l59l z Ńa' fuiemi)
w eiąf]o 2 a]t' 5. us1' l st!*y z dnia 24 kwiebia 2oo] r o dzialal.ości Doż}tku
publ ' laego i  ouo.onbaE { ' j '  Df 'U '  \ .214 '  po l  |516| Radi  ̂ , t ie i " ra w Ńo];" ie

s1
Uchwala ŚĘ rczy prcgfu wpób@y Gnńy \łolów z orgeiacjami poażądowymi
d&-mdn!LĄ. *}mkniolyni s d' ] s' J L'bw)' o df|ala!-ości połrkJ pJb'hzn;Bo;io|onrana! e T 20lJ |o|'.bowiqc) Zalącaił N| l do njdje|"-i *"-Ą'

!2
vykonmie uchwały połifla Śię BmislrzoM Mista i Gńiny wołów.

Ucn!€]a w\hodzi s 7ycie u dflm poąN|a ipod'ega Ópub|ito$ffiU w Blu|eD nie 'n|omcj
Pub|icb.i UŹędu M i6E icminy w WoloMe'



zlĘaik do Uchł.|y m ..........'.......'..
Rldy Mi€jskioj w woloYie

zdoia .,,,....,,,...,,....,,,...-,,....,,....-,...., L

RoczNY PRoGRAM wsPÓŁPRAcY GM|NY woŁów

z oRGANIZACJAMI PozARzĄDowYMI oRAz
PoD1{loTAMt PRowADZĄCYMI DZ|ALALNoŚc
PożYTKU PUBLICZNEGo NA TERENIE GMINY

NA 2013 ROK



Roz&i.łx. rifm.cj. o śpGobi. tMnis prcgmu oE tebi.gu kÓ!5uta.ji

Rozdzirl 'oL Tlyb povoł'Mi& i aśady działali. lonidi kolt!Ńv'th ..'''.

R@&fu t xIL Poś&Ni@ilkońow



Rozdział I
Posr!ńołi€nia ogólne

sr
Rocay Pbgr@ współpmcy Gniny wolóB z olgmizcjmi poAządo}]mi o@
podniolei. o których mowa w an' ] Ust' 3 ustaqy 2 24'4.2003 .' o działaliości pożytku
publicmego i o volonkJiacie. m 20]] r'. oktśla cele. zedy, ptdniot i fomy
Bspóldzialmia cniny wolów f qmi orcmiżaojami i podmiotahi. prioryrcb\€ zadeia
lublicae, sposób lvÓżenią Ealizcji i ewalucji prcglamu, qlsokość śmdków
pIMowmych m jego realiację' a 1a}rc lryb powotywmia i zsady dzialńia *omisji
konkuno*Tch do Ópiniosmja ofeń w otwarrych konkwch or€ń'

t2
IIekroć w prcgmie jeslmowa o:

l. Ust'aie romie się pżez to uslawę z dnia 2'1 kwielnia 200] r' o dfia]a]ności poz}tku
publicznąo i o woloÓtłiacie Cj' Dz' U' Nr 234. poz' 15j6zpób'h.);

2, Gńinie romie się Puezlo Gninę wolówi

]' Radzie Ńzunie się pŹez 1o Radę Miejską w wolowie]
4' UŹędzie - ro2uńie się p@z lo UŹąd Miasta i oniny w wolowie]

5 ' Buniśftu - rozumie się pż€z 1o Bmislifa Mi6ta i Gminy wolóBi

ó' wydzi.hcb nerytoryćznycb lozunie sĘ pITz lo v]d7iaty Użędu MiNia i Gminy
w wołowie realizujące udfuia z o*tślonego obsm vspólpEyj

l Prcgmnie rozmie się pŻez to Pragran wspólP|dĆ! Gfuiry woLóv z oryahhajhi
p@r4davJhi taz podńiatańi Proładzącynj d.idalnÓić po'łiku Publiz,eso na
tcr.hje Eńir! nd rat 2a]3i

8'org{niz'.j!.h ronmie się prćz to olgmiaje pozuądowe o@ podnioty
plowadzące działa]ność pozylku publiczneeo. o którycb nosa w an' j uslał']r.
9' Dol.cji romi€ się pŹez to dolację w rozumieniu ań' 221 uslavl z dńia
27 sierpDia 2009 r, o finfusach publichych (Dz' U. NI l57, poz' l21o z późn, zń,))
I 0' KolkuBie rczunie się !Źe2 to ol\łBny konkuń ofeń' o któryĘ mowa w art' I l ust' 2

]l'Konisj.cb - Ąależj. Wez 1Ó tozuni€ó konisje oceniając€ ofeńy w Ólł.ttych

Rozdzial II
ce| g|ówny i c€l€ Ł*gó|ołe progllnu

s3
celem cłóM'h ploc'mu jest kŹaltoweie i wmocnimie vspółpracy międfy gminą
aolgmiucjmi po?Źżądo''}ni i lodniotmj wymienion}ni wart'3 uŚt 3 uŚlawy
w ża]oesie de'nioBoia i 4pÓtajeia potŹcb niesaiców gminy ole NiękŁfuia
ałtywości slolecaości lokalnej ole podnjesienic pofionu ida nieŚzłaiców gmiry olu



popns! konłur€ncyjności reBionu pŹy tslektomiu zed aóMowżoneeo rceoju

] ' popmwę współpBcy niędzysektorwej poniędzy sektoEm poaądoĘm
a admińiŚlracją publiczną;

2. lwoffiie warunłów do zwjękgenia a]qMości społecaej niesfkaiców Bnińy]
], rcfwój pelrr$Na publicao.spo]eaego f u]rimnkowani€m m z|ecmie za.tai

publicaych o.saizcjoni
4 '  u l&fen ieorgd iż ]  do  re ! ] i2c|  po| ' )^|  lo^o U c r l  ) '
5' pod.osrenie slodddórY wspólpracy gmń], i oigeiz&ji wasPekcir talizcji zed:

pomocniczości' sułeremości s!fun' pannerstwą efektyMości. uczcirej koil@ncji

6. wspó]p@ę z oĘmizcjmi' mpieĄącą injcjalyvy or@ noMloBkie rofwiązoia
xychodząrc napżeciw oczekiwioh i dąZniom slolecmym o!@ umoaiwiające
rceiąf tawie prcblenów spolecmych'

s1
Rellizcji ce|u o kóIym mowa w $ ] .s]użyć będą n6lępująue cclc szczegolowe:
l' unacnimie w świadoności spolecznej pocacia odpowiedziainości a siebie. swoje

otoczenie. wspólnoĘ lokalną oE jej l@dycje|
2. stwoŹenie ł@nłów do ryiększenia akoavności społecznej mieszłaiców gniny|
]. unpelnieńie dzialai gminy w zatresie nie obeimowmym pŹ€2 slnrktury

4' zwięlśzenie udzia]u nieszkaicó$ w ro&iąfywmiu lokalnych probIenów:
5' Ealizacja zadai gminy okrcś|onlch w uslawach]
ó' pods!^ani€ efekt'łności działań kie|owmych do mieszkńców gminy]
7' tworenie sy$emołlrch rozwiązai wa'nycb pobl€mów sporccaycnl
3, okeślenie polŹeb spoiecznych i sposobu ich zspokajfuE'
9' sfomuloweie pżejrzystych bad mpólpracy niędzy eńiną aoĘeiacjani

pouŹądoł}hi i podmiohj s.yDiaion}mi w ań' 3 ust' ] UstlBf|
Io. inicjowmie. wspieluie i podtrąm}avfuie dia|osu niędzy glliną a olcmizejmi

po@ądoĘ,mi i podńiotmj łtmienionymi w ff, 3 usl' j usla*!]
11'podniesienie skulccaości, efekĘTności ij'}ości dzialań podejnoweych wsfeze

zadań public5ych, w lrn w q}niku:

l') fwięksrenia udfialu oĘmiaĆji poffuz4dos}ch i po.nniolów łynicnionych
Ban'3 uL3 ustasT B identńkacji potŹeb ni.Śzkańcół' i okćś|miu
opqmalnego slosobu icn apokajmją
2') pełniejsrgo v]ączenia się orgmizcji poz!Źądov-vch i podmiotó$' !)'mienionych
w an' ] ust' ] ul!łY w rcaliację zadfl publicayc]r;

12, rcfvój spola4ńslw3 ob'.iva|e]Śkiego. wlyn popŹcz vdocnienie por€ncjału
olgmizacji poarządo*ych i podmiolów w}mienionych w tl' j ust' ] uslaqy oru icb



Rofdział III

wspólpEca 8niny z orgmiz&jańi opieE się na naslępujących usadlch:

]' pono.niczości - snina udziela ponocy olsmizciom. w ńiefbędnyn z.tresie.
tadnionyni potmbmi {Śpólnoty smożądowej' a olgŃiz&je zpcMiają ich
B}konmje w sposób ekononiczny' plofcsjona]ny i lemlnoB}|

2' sua€rcIności slron - gmim i orsmizcje nje nfzu.ają sobie naMFn zdm.
saując swoją lulononię. mogą nalÓńiĄt zelóać wzjemne FopozycF i
dek|e&je' eolowość $ysfuchania piopozycji drugicj stmnyj

]. p!ńncrstwa - wspólpBca ponriędzy gminą a olgbiucjami opaJta jest m
oboFólnych ko.fyściach. woli i cnęci y2ajennych dfialaj. wspóldzialaniu na Źecz
rofwiązyBmia loka]n'ch lrobleńów. n'in': ucfeslniclwie oĘmjacji
ł rcreagwmiu i definiÓwmiu problemów nieszkańców gńiny' suaercsmju zfł€su
uspólpEcy, proponowaniu slandardów usłnc świadc@nych prez orseiucjej

4' efekoBlości gfiina pŹy zleceiu zldai publicznych oĘmizacjoń. dokonuje
syboru najefekt}wniejsreco sposobu s]rkoŹysffla środkół' publicznych.
pżestregając zóad ucfciwej konłmncji o@ zrchomjąc l'mogi ł]nikająre
2 Ela*T o finmsach pub li cznychl

5, uczcił€j kolkDlencji ozunrimej ja]o pmwadznie vspólpracy na obi€klytych.
róMych dla wsz's&ch zóadach orŁ w sposób niebudfĄcy wątpIjwości co do
be^trcmości podejńowych d'alńi

Ó' ja$'ności prccedury poslępowanid przy realizcji zadaó publicaycn pzez
olgmizmje, slosób udzielania dolacji oE wykonmia zadeia są jaMe' Zlsada la
obliguje IóMież orgdi7acje do udÓstępnieia enińie dMych dolyczącycb stfukur'
oryaniacyinej' sp.sobu fuŃcjonowdą prowadzenia pŹz nie działalnoścj
sratutorvcj o@ syruacji fi nansowej.

Rozdział v
Forny sspólp.acy

s7
współplaca gminy z olgejzacjmi reali2oMna będzie w gczególności w fomach:

l' zlecania orsmizcjon proładfącym dzialalność w obs@e pożytku publicaego
rcalifmji ądań publicaych MŁ z udziclmim dobcji m finaÓsołmie lub
dofi nmsoweie ich @lizacjii

2' kÓńsuhowia z orcóiacjmi pĄektóB al1ów nomalyMych w dziedfinach
dolyczących ich&illalności statutowej]

], @jennego i.fomÓwania się o kiefukach plmosaej dziata|ności i r$póldzia]fuia

Rozdział Iv
zakres pŹedniotołT

ś6
orgmizacjańi doryczy 2dŃ
w]anych gminy. realizÓwfuyclr

określonych rv an 4 ustas'}'.
odpo\'icdnio do teĘtolia]ncgo



wcelu ujedno|icenia i zhmonizowania tych kierunków lUlJjZgZ.
I) publikacię inlofrrcji wżnych d|aolgMiacji,.a sfun&h inrenetoNyh gmińy:
2) giońadzenie i publikowaie infomacji pżekaz}vfuych pżez oĄńiąc:e
o p| / .łd)W\ l  t  |uo  Iea  l /o{M\c1 /ade| th  5|erJ  p lb| i ' 7 r i ' '
4. lBorenia z inicjaiyyy olgfuów gniny lub orguizcj i. wspólnych fespołów o chdanlerre

doEdczyn' inicjlt,mym i końsullacyjno.oPinjującyni
i r4emeco*nac|] V orEmiżc| Vro|ei | |\o1i-cnl i
6' wsparcie w nawiązyvmiu konlaktów i wspólpńcy z olsmizcii działając'Ti y ska|i

regiońal.ej, ponadEcionalnej i międzyntrodÓwej;
7' {ioEdztwa i wspólpmcy PŹy pozyskiwmiu pŹez olgMiucje śrcdków finmsowych z

wszelkich źóde|. ich wykouystmia i ofliczmia:
3, pŹyslępowsia gniny do peEEBlwa w plojektach kiemwe'ch pżez orgdacje do

funduey euopejsknh (lub imych);
a' ekomerdokdi3 p'Ó|ek.o{ ledl /ouJr). h otrl orPe'/al'e
l0' obejńowmja pŹez gninę honooł}n palJonaten inicjaq'v lealifownych pŹef

] l ' zawielmje unów o Bykonmic inicjatywy lokalnej na asad&h okEślonycb w uslawiei
|2' awiemie mów pańnestwa okeślonych wBbwie z ó'l2'2ooó i. o ̂ admh

prcwadzeńia po|iq'ki mzqoju Cj' Dz'U' z 2009 r'NI84, poz' 712 fe zm.)'
l ], pofoocj i dzia]alnÓśĆi orgmizacji'

Rozdzi'ł vI
Pńoryt€towe Bdani! pub|i.Żne

s8
DÓ piory1etoł]ch 7adań gminy hależą:
r. z'dlbia z akrcsu kulfury fizycznej i spońu:

l ) prcpagowanie wśód mieszłłjców gnnrŁ a w s&zegóIności sśród d'eci
i młodzieży atqmych |om kulruly fizycaej i spońu:

2) otgmjzEja czsu wolneBo dzieci i mlodzieży]
3) oĘmizacja inltz spońoy1ch i Ękreacyjnycl''
4) wspiermie dfiala|ności klubów spofiosfch:

2. z'd!ni! f akr€su typoczytrku dfieci ib|odzicł:
l ) oĘmifacja s]'pocfyT]o |etniego;
2) orgfuizacja ł!r!&zynłu zimowcgo]

3'adali. z zlkresu pneciwd'j!łllia uzal.żnićnioD i patologion śpotoenyn.
l) po'lalqka i rcnĘywóie problemów alkohulu}}u;
2) zpobiegfui€ Ml{oĘeii:

121m! / ar]ts dzi'|a|oości ns ą.(f 9!póhr.(ł 4.pol.9nośCi.mi lol!|tr'ni
i rcgionaInymI inn}cb p'ńlis:

]) rzwjjgnie i pog]ębianie wspo]pmy z Esionmi pann6kimi imych pfuslv:
2] zwięksćnie udzialu nłodzieży w Ea]iaji ĘTim i prcjckrów

ńiędz}mronovych:



3) prcwadfenie dfialaj pronocyjno in|omacyjnych nt' Uńii Euopejskiej o@
fundszy europ€jskicn]

5 'Ad 'n i ! f  za l reśU'uĘrĘL i i t ra io , !a{ !N lor '  p romoc i i  gD i . ) :
l ) ptońowmie walorów turyslycayclr regionui
2) upo*zrblimie turyslyki i klajoaa$twa;

ó. z.dania z z*rćśu ku|tury' szfuki' ochrcny dóbrkullDry i tr.dycji:
1 ) oreaniaja inpEz kulluialńych na r€Enie gńińy]
2) du ialei! na Źecf obchodów urcczystości rcchims)ch]
]) pfyeo1ołfuie i preant&ja ły'l.żeń ffyslycfnych moeących nieć s?bv m

ponocję Ilaltury gńiny w kraju i fa greicą
4) wspiermie łldatiotw ksiv]ro*ych i ńultimedialnych,

7. z'd!ni. z z.kresu ponocy spo|€anej' wtyn pomoc rodziron i ogobom w trudlej
syfulcji łcios€j onz ł.}'róan}T'nie sans tych rodzin i osób:

] ') dzialmia socjalno.by1os€ na Źecz osób i mdzin bezdomnych między imyńi poprez
/ak{nienie pos lłu' ne,będ eEo Jbfu " 

ścfu' nie1ią
8. dzi.la|rość M %cz oŚób ni €polnospĘłńych:
- oĘmizcja fom wspaEia ogrmiczających fa]eżność osób niepełnosprawnych od
insqtcji. a pĘez to twożenie NmŃów reintegm.ji awodowej i spo]ecznej,
9. zad.Dia z z'łmu ochrony i pronocji zdfuwia:

] ') prowadzenie działań z ałrcsu edukeji zdrcwotnej i pofoocji zdrowego stylu zycia
pop%z organiację kepmii Śpo|ecaycb iińnych vTdaŹeń loka|nycb
skieroBMych do wszyŚtkich nieszkaicós cniÓy lub wybrmej doelowej erupy

2') rcalifacji pogfuów zdrcwohych,

Rozdzial VII
Okrn n!lt{cjiprogramL

$9
Gmina będzie realizowala zdmia publiczne we współp@y z olgmiz&jani na Podstawie
ninicjszego plogrmu i dzialmia te będą obcjmoqa]y rck kalenddoły 2o1]'

Rozdział VI|I
spNób fu |izacji progrlbu

st0
Pmglfi bedz|e lecl'ouJ) s. tpo|p-ac\ /Ó'gMi4ciffipf/'

2' sldzialy mel],torycae urzędui
3' jednoslti oĘoiacine uŹędu]
4' Gninńą Komisję Roeiązywfuia ProbIenół A]ko]rolołlch'

su
PŃgm ba.Lie realizow&y w s&?śEólnaści ptbz:



l, z]ecmie realizcii zdai publicznych o|emiz&joń]
2' orgeizołmie oNanyĆh *oŃursół' ofen na Ealizcję zadai publicnych w sfe4

3' udzc|eie dotacji 2 bu&3!u gniny dla dfja]ń podejnoMycb pŹef oĘ&izcje w im&h

4' konsu|towóie f orBeizacjmi prcjektóiv akóp nomoarycb
dotyczących d7iablności slafulowej lych oĘfuizacji;

5. tworznicwspóInych resPolów opińiodaRczo'dońdczychi
6. orgfuifowanie i tpóloĘmizoweie predsięwfięó nając'ch na ce|u rcaój ÓĘmifrcji

oEz ich ploGsjonaliu cjęl
7' udfi€lmie ponocy nelyolyczncj organizacjom Pru piacouików ufędu, jednos&i

8' udzialsmorządu gniny w inicjatywach publichych:
9. ws!óludzial woŹądu eniny *'dzialmiach podejmowaych prez Ó|Ednatie
l0' pMńelstvo gminy w pĄektlch kieroweych pźez oĘtrizcje do fmduszy emp.jskicb

ll. pmńowuie dzia|a|lości o|EŃimcji p@z obejno{2nio patronatem inicjat}v
podqnoweych pla o.Beizacjel

12'pońoc w mwią?yweiu konlokós' zgroicaych orŹ w niarę możliwości
ucfestrictwÓ pĘdsrarńcie|i orgoiacji we wsPólóych s'jadaclrzagmicaycb:

13' glomadfenie i publikoweie infom&ji niezbędnych dÓ dzillllności oĘfuiacji.a slrcnie
inlemctowej użę'lu i slronie ińtenelo*€j BiuleĄtu Jnfomacji Publicznej urędu|

14' rełonentjoMni€ działai i projeklów Ealircweych pŹez orymacJel

Rozdzial IX
wysokość śro.lłós prcn.uony.h n! re!&.cję progrlDu

s iż
6mina fu wspćnpncę z olgbiacjmi
pŹehacfa śrcdki ljńesowe w slsotości

rM&h uchwlonego progranu na rok 2013
------,350,00 21,,....,,.....,.....,.....,,

Rozdział X
sposób oceI} re'lizlcji pmgnnu

$11

l, ocem Hliaji Po$mu dokonma będzie w optrciu o nsĘpując€ wskaniki:
l) liczbę skonsu]lowych z o|gńinjhi prcjettów attów nomatyMych
u dz i .ł i |e tdoĄ.ż. ) \hd/ 'a ,a] |o{  .łL lo t i  ) .1o 'g fu ' f r c j i :
2) liĆzbę ogłosbnych olwanych konlfusów ofelt m realiację adai publicmych p@z
sydziĄ meI]tolycae:
3) licfbę of€n 2lożonych p@z olgoiacje do otY!ń]ch konkusó{ ofelt na rca|iację

4) liczbę oĘeiaji' klóE }ńcily Śię do sniny o tpdcie lub powieżenie Ealiacji
żdań publicblcb z poninięcien otsańycn konłusół orn;



' liczbę oryoiacji. klót otr4mły dofińeswmie z budztu cniny .a rea|iz&ję

6) łrsokość środków finanso*lch pŹek@nych orgaizcjon na realizcję żad!ń
lubliĆznych w deyn @ku budzetosTn;
7) liczbę adai pub]icfnych. klóre otĘ)maly dofinmsowóie f budżtu gminyj
8) liczbę inicjatyw publicfnych podejmowmycb pŹeż orgeizacje, w klórych
uczeshicf y] smoŹąd gminy]
9) liczbę inicjaĘs rea|i,lweych pru oĘeiacj€ objętych patronalen bumisl%;
l0)liczbę zcspolów. B któIych zsiaddi pmdśawiciele orgaizcji (fspoły
opin iuj ąconoradc7e' ek spEEki€. robocZ, e lc ' ) '

2' Blmistz do dnia ]0 kwietnia rclępneeo @ku !żedłozy ra.Lie splawofdei€ z realiucji
Fog8mu 2 rok poprdni.

Rozdziat XI
r'fomlcjc o sposobie rwoż.nia Progrlnu oraz pnobiĘu koNultacji

s14
l ' Progrm powstał pŹy udfiale orEmjzcji w sposób zgodny z ucbwaĘ Nr LIII/384/2o10
Rtdy Mi€jskiej w wolowie z dni! 3l sj.Ęni! 201oL w spEwi€ okEślenia s.fegotowego
spo"obu \onsLlbvtrL / o' g,n'4ciffi pożżoov) m' ipo.lniÓ|dmi. o .'ó]c\ ńoqc { M'r '  ' ' '  ]  LJaV l  od l ia |a|no 'c i  po/v  L  p '  - | (aeto  io  lo |on l f i a . i c 'ub  /  ' a ' ] .łd7 iaLko ' . |
loŹylku pubIicaego' pojektów !klóv prawa niejsĆowego rv dzicdziMch dotyczącycb
dzia]alności statutowej q,chorgmiacji'

2' w e|etcie przelrowadzonych konsulucji sllynę]o '''.'''''',''Miosków. z czego
uwfB|ędniono '..'''''.''''', Miosków. mlomi6t liczba Mioskół odżuconych lq'ńosla '''''.' '

RozdziatXII
Tryb połobwa.ia i as'dy dzill'nia komiśji konkulsowych

sls
|' xon 'e Ńhboqe oosob}dc 'a q ce|L opi1ioqmą U|el /'olo.ycn q oNJńych

2' 'Konisję końkusovą do oceny złożonych ofdt powofuje Bumistz. k'do@owo po
ogłosrcniu Óbaneeo koŃusu ofeń na realizaĆję adm publiĆznych.
]' v sklad końisji ko.}usowej wĆhodząs Iicfbie, co najmniej dwócb dla ka-żdej ze stron|

I).żedslawicie|e użęduj
2) pŹedstawici.lć o.geizcjil

4' w pracach konisji kontuĘowej nogą ucesrniczyć oŚoby posiadając€ specjalhtycżńą
Ń€dzę v dziedzinie ob€jńującej za]c* zdai publicznych' którih konk.!6 dołczy'
5 .\r "ł|aJ romi'iikonłU.ove|nie foga b)c pov oJd' rcp'e^ntr!l oBM'&ii' k|o'e b|om
uozjar wofu}m postępo*mu konLU rsoqYm'
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'  oŁP : J  J j e  łvd\  dż|Jm ia  {ońs |  |on t J s Ó s .n  do  op ' |  o l J ' d  o in  $  o . saĄ ln

] ) końisja pracuje w Śkładzie osobov'lr powolanyń eądfenicn BumistŹ;



2) pff@i komisji kieuje pżewodnicfący konisji|
])końisja Ealinje Śłoje dzialmia' jeżeli w posiedzeniu ucćslniczy co najmnGj

a) Kooisja podejnuje rozslrzyBnięcia fsfklą większością glosów wpżyTadku
róMej liczby g]osóv decyduje clos pŹemdtricząceeu.
5) do cflonłów konisji konkusowej stosuje się pĘepisy usta*} z dnia 14'06'1960 r
kodeks Ństępomia administracyjnego (Dz'U' z 2000 !' Nr 98' poz' 1a71' 2 póaL. zm')
dÓtycfące ł}k]uczenia pEcoMika: w niejsce czlonła łomisji BTklucfonego w t'ybie.
o ktÓrym mowa vań' t5 usl' 2f u$ał}' povoluje się. odpowiednio do włścnvÓści
*lk]uczone8o czloŃ!" iDe8o pżdśawiciela cńiny lub osobę lskaaną pĘez
orgeizacje po,ruądowe lub podńioty łlnienione s'ań'] tt'] ustaNy; Moźna
odŚą)ić od unpe]njenia sk]adu komisji. o kóqm mowa wpkll w s'1ucji. gdy
pomimo B]rłączeniajej czlonła sklad tonhji spe]nia w}fiasee quorum.
ó) kedy czlonek komisji pŹed rczpoczęcien jej działalności żobowiązay jesr do
foz€nia pisemeEo oświadcćnia w sprawie' o któEj nowa w pkl. 4:
7) a udżiał w posiedzeni&h komhji jej cżronkom nie pŹysluguje Bfnaeiodzenie i

zwl kosztów podJóŹyl
2' Do zdań komisji kontw{ej mleży:

l ) ocena ofcfr pod tględen mcr'1oryczn)m. z uMględnieni€n kq'teńów okEśonycn
s tleści oglosrenia konłuBorego;
2) ltygotowfuie propołcji podzia|u śtodków poniędzy oferent.nii
3) spoŹą&enie plotokolu z pre konisiii

]' obsŁee adń|nhuac) rore.1Tvm 5om'5 ' ŃDtie $&iJ Tery1oFc/n) /hą]fu) /
Ea|7 fu '4  p jo t l f r J  ł )Ń tpra . J  /  o ' Jd i / fu ;m'pok4doqr i  o@ poor io 'MI
prowadfąlyni dziala]ność pożltu publicaeco na tercnie Gminy na rok 2o]] oelbaych w

4, oslll€crego wyboru lajko',yshiejszycn o|ed \Taz z decyzją o łysokÓści twoty
przymei doBcji dokonuje b!fuisEz. lub osoba pżez nicco upÓvażniona'
' ln fonŁ;o o 'olonJ c| offuh o| Ł o o|cmlth 1ie.pel liaią. ) cb Ę nogÓu |Umahy. l'ar mM,et o odn owie lub o d/Flrrir do.fji rr reala..e żdr. beda podde oo
pub |vrei {ddońon V -om'e wy"vJ /fiieśzc/o1eeo q BIP' nd bb|a) og|o.8 JŹę.u
orż na sfonie inlmelowej urzędu'

Rozdzi!ł xlII
Poslalo{ielia koń.oYo

s17
v ztJesie nifuegulowa)m niniejsz}m pbslmen, do wslołPncy gminy z orgdiacjmi
slosuJe Śę pŹeplsy ust!ł}'


