
Uchwała Nr 91.XV/201 1

Rady Gminy Rońłienica
z dnia 10 listoPada 2011r.

u sorqwie: Drzyięcia ''Programu 
współpracy Gminy Roźwienica z olganlz'acJamt

""'L-"a"-*.ili 
i']oa-iotńi wymieniorlymi w ań'3 ust' 3 ustawy z dnia

ii-l*ń*i"ióo: ioku o działalności poĄtku publicznego i o woIontariacie

na20l2 rck" .

Na podstawie art' 5a ust' 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o

działalności pozitku publicznego i o wolonta acie c't' Dz'U' z' 2010r'' Nr 234'

iJ.|iii " iań. ,^.1 or- uJ18 u't' 2 pkt 15 ustarły_ z dnia 8 marca 1990r o

i""'-ia'i" ńi""v m ().t. Dz.U. z z001r, Nr l42, poz' 15 9l z późn' zln')

Rada Gminy Roźwienica

uchwa|a, co następuje:

6 1. Uchrłala się ,'Program współpracy Gminy Rożwienica z orgasizacjami

i"'*'"a"*ńi i |"J'n;"*o*i wymieniorlymi w an' J ust' 3 
- 
ustawy z drtla 24

il*i"ńi" ]oó]''"LJ o dzia]alności poĄ'tku publicmego io wolontariacie na 20l2

rok'' stanowiący Załącznik Nr l do niniejszej uchwaĘ'

$ 2. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Roźwienica'

$ 3. Uchwała wcho dzi w żrycie z drttempodjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia

2012 roku.



Załącznik Nr ]

do Uchwały Nr 9 1,Ą(V/20 l 1

Rady Gminy Roźwienica
Ż dnia ]0]istopada 20l lr

Program wspólpracy Gminy Roźwienica z organizacjami pozarządo*ymi i
podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

Rozdział I
Postanowienia ogólne

$ 1. Program okeśla:
1/ cel główny i cele szczegółowe,
2/ zasady współpracy,
3/ zakes przedmiotowy,
4/ formy wspóĘracy'
5/ pdory.tetowe zadania publiczne,
6/ okes realizacji programu,
7/ sposób realizacji programu,
8/ wysokość środków planowanych na realizację programu,
9/ sposób oceny realizacji plogramu'
10/ informację o sposobie tworzenia ploglamu oraz o przebiegu konsultacji,
11/ tryb powoł}Tr'ania i zasady działania komisji koŃursowych do opiniowania ofelt w otwaćych
konkulsach ofęrt.

s 2. Ilekoć w proganie jęst mowa o:
a) ustawie - należy przez to lozumieó ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r o działahości
połtku publicztego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z2070t.,Nr 234, poz. 1536 zpóźn. nL);
b) ustawie o samorzą dŻie _ nalęży przęzto rozumieć ustawę z dnia 8 marca l990r o samorządzie
gmirurym (tj. Dz' U. z 200lr., NI l42, poz' 1591 zpóźl. nrl.);
c) organizacjach pozarządowych - należy pizęŻ to .oa.Ęieć organizacje pozarządowe
oraz podmioty' o których mowa w alt. 3 ust. 3 ustawy;
d) dziatalności połtku publicznego - nal e4 p ez to Ńzrnlieć działalność społęczni ę ui''Ąę.zną'
prowadzoną przez organizacje pożyku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w
ustawie;
e) programie - nalezy prze to rozumieó Progam wspóĘracy Gminy Ro:Źrłienica z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wań.3, ust.3 ustawy z dnia24 Wietna2003 t'
o działalności poz1tku publicznego i o wolontariacie na 20 1 2 lok;
f) dotacji - należy przez to roŻumięć dotację w rozumięniu ań. 127 ust.l pL1 1 lit' e ustawy z dnia
27 sierpnaz0}9r. o ftnarrsach publiczrrych (Dz'U. z 2009I'' Nr l57' poz'l240 zpóżL złl.)
g) Radzie _ na]eżry przez to rozumięć Radę Gminy Rońłienica;
h) wójcie - należy przez to rozumieć wójta Gniny Roźwienica;
i) Gminie - mlęŹy pŻez to rozumieć Gminę Roźwienica;
j) budżecie Gminy _ należ:y puezto lo4)rl.ieć bu&ęt ominy RoŹwienica
k) Urzędzie _ należy p|zęzto rozunieć UrzĄd Gminy RoŹwienica;
I) konkursie ofeń - należy wez to tozlrrnieć otwalty koŃuls ofęt na realizację zadń
publicznych, o l'tórym mowa w ań' 11 ust. 2 ustawy; 

l



ł) komisji koDkursow e: _ nalęży przezto rozumieć komisje koŃusowe ds' opiniowania ofeń na

Iea]izację zadan publicznych:
rn) inicjatyrvie lot<atnej nale:ry przez to Ioalmieć złożente przez mieszkanców gminy

bózpośiednio lub za pośrednictwem organizacji pozaŹądowych lub podmiotów, o ktorych mowa

w ń' 3 ust.3 ustawy, wniosku o realizację zadania publicznego zgodnie z art' 19b-l9h ustawy;

n) stronie itrternetowej Gminy Roźwienic a _ na|źży plzpzto toz1nnieó stonę intemetową

arajdującą się pod adresem ug rozwienica@B!94!9]Lpl

Rozdział II
Cel główny i cele szczegó|owe

5 3 . celem głównym plo$amu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy

samorządeń, a organżacjami pózarządowymi oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb

społecznych'

$ 4. Cele szczegółowe:
a) tworzenie waruŃów do zwiększęnia akq'włlości społecznej;

b) poprawajakości życia' poprzez pełniejwe zaspokajanie potŻeb mieszkańców gminy;

c) intę$acja podmiotów realizujących zadania publiczne;

dj preńntacja dorobku organizacji pozarządorłych i promowanie ich osiągnięć;

e) wzmocnienie potencjafu organizacji pozarządowych;

fj racjonalrre wykorzystanie publicalych środków firransowycĘ
g; otwar"i" ou i-o*acyjnośi i konkurencyjność w wykonyłaniu zadń pńlicznych'
Foastawowym trJaeliń decydując1'rn o podjęciu wspóĘracy z oĘanizacjami pozarządow}łni

i podmiotami' o ńórych mowa w ań.3 usr'3 ustawyjest plowadzenie przez nie działalności na

terenie Gmina RoŹwienica lub na rzecz jej mięszkanców.

Rozdzial III
Zasadv współpracy

$ 5. wspóĘraca z organizacjami pozarządorłymi w Gminie Roźwienica opiera się na następujących

zasadach:
ui po-o"oioosai - 

"*orząd 
urlziela pomocy organizacjom pozarządowym w ńęzbędnym

źkesie, uzasadnionym pot!Żebami wspólnoty samoŹądow€j,

tj put"..t n" - *.półpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiąz1'waniu

wspólnie zdefiniowanyih problemów i osiąaniu razem wyyczonych celów'

c} suwerenności - szanując s\łoją autonomję Gmina i organizacje pozarządowe rue

narzrrcająsobie wzajemnie zadan. posiadają zdolność do bycia podmiotem^prawa_
ji"T"Lii'"s"r - ńpahe dązenió do osiągnięcia możtiwie najlęszych efektów realizacji

zadan publicznYch,

"i '""óitł"j 
m"r..."'cji - rówDe tra]dowanie wszystkich podmiotów w zakesię

wvkonl"wanvch dżalan
!lałlości 1procedury posłępowania pŻy lęalizacji zadń publicznych prznz orgaltzac1e

pozarządowe, sposób udzielania oraz vykonania zadania sąjawne'



Rozdzial IV
Zakres PrzedmiotowY

s 6. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi

ioŃotu^i;"st ,r".u zadan publicznych, o których mowa w art' 4 ust' 1 usta!łY, o ile zadania te

i'ul"zą do zaó- Grnioy' oloeilonych w ustawie z dnia 8 marca 1 990 r o samorządzie gmimym'

Rozdział V
Formy współpracy

$ 7. Współpraca Gminy Roźwienica z o'ganizacjami pozarządowymr i podmiotami, o których

mowa w ń. 3 ust.3 ustawy odb}rłać się będzie w szczególności w formach:

- wspólpracy o charakterze linaDsowym, do której należy:

Ą łecine róa\izacji adan publicznych' które mo ze przyb|eruć jednąz nastwuj ących

form:
- powierzenia wykon;vania zadan publicznych wraz z udzieleńem dotacji na

finansowanie ich realizacji;
_ rł'p'"'*iu *yr.oonu*ia zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich

teallzacj|'
Zlecaniź teaLizacji zadaD publicznych następuje w trybie otwaxtęgo konkusu ofeń, chyba' Źe

przepisy odrębne przewidują inrry q b zJecania'
'óre;^rĄ"io""oąaowe óraz podmioty wymienione \ł art'3 ust'3 ustawy mogą z własnej

mJjąn"y aozye 
".iosek 

o rełizację zadania publicznego, także takiego, ldóre jest realizowane

doty"h""as * irllly sposób, w łm przez organy administracji publiczrej, zgodnie z art'12 ustawy'

tj ivspólna realizacja zadan priblicznych na zasadach paltnerstwa określonych w ustawie z dnia

6'gruónia 2006r. o zasadach prowadzeńa polityki rozrłoju;

c)"procedwa tzw ,gĄch gantów'', czyli zle canie rcalizacji' zadań publicznych w trybie

ń]jq" 
''tu*y 

_ 
"ui"iająJy 

się o dofinar'sowanie w ramach tej procedury muszą spełniać łącmie

następującę waruŃi:
- ó!""ii"-Jj a"n'-*wania lub finansowania zadania publicanego ni_e_przekacŻa kwoty l0'000 zł'

- zńarrie publiczne ma być realimwane w okesie nie dłuzszym niz 90 dni'

- ą"^u t'*otu 
'loatow 

ńnansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu

.ńń poa-ioto*i *ymienionjmu w art. 3 ust'3 ustawy, w tybie alt' 19a ustawy nie moze

orzekoczvc kuorv 20.000 zl rł danym roku kalendarzow1'rn'

6 pó-^*i" ł",ilo" w rarnach rzw..malych grantórl/' dęcyduje Wójt Gminy' bioąc pod uwagę

..io#o<e ."ai"a"ji aao"go zadania oraz rłysokość posiadanych środków finansowych'

- wspólprary o charakterze pozafinansolrY :

a) o charalderze informacvj nym:
rk"*.lt".-t" 

" 
p"d-t"t''"t programu, odpowiednio do zakesu ich działanią

pioj.r,ao* ur,'o* no.-atywnyc_h w dźedzinach doĘcących działalności stafutowej

tvch oreaniuacii:
-'udzieianie ińormacji o ismieniu innycb żódel finansowania' zułaszcza

po"tloa'ą"ycll 
" 

."ttóra prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji'

induszy unijnych;
- wzajenlne ń16nnowanie się o planouanych kierunl'ach dzia]alności: 

.

- z#ieszczanię na stronie iniemetowej Gminy Roź\^ienica istomych wiadomości dotyczących

współracy Gminy z ogranizacjami; 
3



b) o charallerze promocyjnvm:

Ęro-*j" d"t"ł"''"ś"t iodmiotów programu poprzez publikację infomacji na temat

ich dialatności na suonie inlemeto\^ej urzędu:

- udzielarrie rekomendacji organizacjom wspó}pracującym z Gminą którę ubięgająslę

o dofinansowarrie z innych źródeł;
c) o charallerze organizacyjnYm:
]udosĘpoi"ni" obi"hów gmimych do realizacji zadan publiczn)ch na'

nreferencvinych zasadach' w szczegó]ności pomies/czeń na spolkanra l zebrafua:
'_ skiero*a.'ie - ńarę możliwości pracowników zatrudnionych u ramach pmc

soolecznie u4łecmyih do pracy u organilacjach pozarządow}ch i innych

oodmjotach realizuiących zadania z zakresu poż}d'u publicmego:
] orsaniuowanję szioleń w związku ze zmianą przepisórł prawnych' w celu

podioszenia standardów usług publicznych świadczonych przez podmioty plogramu;

i pomoc w nawiązpvaniu kontaltów zaganicnych z organizacjami o podobnym

cńarakterze, szczęgólnie w gminach partnerskich;

' tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjaty'lłnym oraz

organiŻowanie ich pracy;

- łirsanizowanie otlvartych spotkań przedsta\łicieli organizacji z przedstawicielami samorządu;

- reiiizacja *spotnyctr projei<Lów i inicjaryrł na rzecz spoleczności lokalnej'

szczególn!e z zakesu kulfury. rurysryki. sporfu. rekeacJl' podtrzymlvan]a

i upońzech.rLiania tradycji nalodowej oraz pomocy społecanej'

- iDicjatywy lokaln€j mieszkańców - na zasadach i w zakesie okeślonym \ł axt' 19b ustawy'

Rozdzial YI
Priorytetowe zadania Publiczne

E R wsDółDraca Gmitrv z oodmiotami Programu doĘczy zadń olaeślonych w ań' 4 usla\ły'

; ; ;";"gil;J"i;*ńo,nych zadan Gmńy realizowznych odpowiednio do teqtorialnego

zakęsu dłałania Gminy, w następujących dńędznach:

ilp"J*y.ń*r" r qń;szecńania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz

rózwoju s*;adomosci narodowej. oby"łatelskiej i kulfurowej:

b) ocfuony i promocji zdrowia;
.' nuut i. i't ot^.r*u *r"szego. edukacji. oświaty i wychowania:

al kulrurv. smlkj, ochrony dóbr kulnrry i dzledictqa nalodowego:

eiwspieialia i uporł szechnianJa kulnrry fizycznej:

o nrystyki i kajozna\łsrwa:
gp"ń"y ,p"r.i^.:, w tym pomocy Jodzinom i osobom w trudnej s}'tuacji życiowej oraz

wwówn!'wania szans tych rodzln l osoDl

hidzialłności na rzecz osób njepelnosprawnych:
i t nrzeciwdzia]ania uza]eżrleniom i patologiom społecznym'
'J; _ńi;--;;-ń' 

ńo." -ują ".iu"""nii 
i zasięg gminrry lub do1ycząprojektów z

ffi;i;;;'^d;ń;il,i-J'" ,"u.;ą 
j-" 

^*zenie 
promujące GmĘ Ro:Ż\ł/ienicą a przede

*.ł,iu-' j'iłu"lu na rzecz duż}ch grup mieszkanców cminy'

;;iil;"';;G;];ę '.aJó"ili:ął'r'' 
z Programu' rakże poza gminą Rożrłienica' jeżeli

shria one dobru uczesrników tego Programu'



Rozdzial YII
Okres realizacji Programu

$ 10' Program współpracy z otgatizac1arnt pozarządowymi na 2012 lok obowiązuje

od 0l stycznia 2012 r do 31 gudnia 2012 !.

Rozdzial WII
Sposób reatizacji programu

$ l 1 ' Urząd Gminy Roźwienica prowadzi bezpośrednią wspóĘrac ę z organizacjami

pozarządowymi, l(óra w szczególności polega na:

a; podejmowaniu, prowadzeniu i koord1'tracji bieĄcej wspóĘracy z orgarllzacjami
pozarządouymi;
t) kon.ultu"li 

" 
o'g-i zacjwni pozałządouymi projektów aktów prawa miejscowego

w sferach dótycząóych zadan statulowych organizacji pozarządowych;

c) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów dla oryanzacjlpozarządowych na realizację

zadari publiczrych;
d) spoiządzaniu sprawo zd^i\ ze współpfucy ŻorganizĄami pozarząd9ry-ii.. 

^ńłi"*1ą prog.ńu -imuje się Ri<li Gminy Rońłienica i jej Komisje, Wójt Gminy Rońłienicą

Urząd Gminy Roźwienica i organizacje pozarządowe.

Wysokość środków

$ 12. wysokość śIodków planowaoych
Rońłięnica na rok 2012.

Rozdzial IX
planowanych na realizację programu

na realizację programu okęśla uchwała budżetowa Gmńy

Rozdzial X
Sposób oceny realizacji programu

s 13' Urząd Gminy Roźwienica dokona oceny realizacji programu i przedłozy sprawozdanie Radzie

do dnia 30 lovietnia 2013 roku.
o rą. uriuru 

'ię 
*.ępujące wskaźniki niezbędne do realizacji programu w 2012 roku:

_ liczba ol'eń z]ozonych w orwarqch koŃusach ofen.
_ liczba zawartych umów na realizację zadania publicanego,

- liczba umó\ł zęrwa[ych lub unieważnionych,
_ liczba adlesatów dzialń publicanych realizowanych pEez organizację'
_ ri""i" "'g-i-":i 

p"zarządowych iodejmujących zadania pubticzne w oparciu o dotacje'

- liczba osób zaangażowanych w realizację zadń publicanych' w t}T n wolontanuszy'

_ w}sokość kwot udzielonych dotacji.

lil*" o'"i.t o* 
"ł,,ów 

prawa miejscowego stanowionych przez Radę' konsultowanych z

organizacj ami pozarządowymi,
_ liczba wuiosków w ramach inicjat}Ął loka]nych,

- ii""tu *olo'torł o.g-i zacji złożorrych zwiasnej inicjat''lvry 5



Ś 15. sprawozdanie z ręalizacji programu umieszczone będzie ponadto w BlP olaz na stronie

intemetowej Gminy Roźwienica.

Rozdzial XI
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

$ 16. W celu uchwalenia programu podjęte zostanąnastępujące działania:

i) pńeoto*-i" projektu pńgramo przez pracownika ńerytorycznego Urzędu Gminy RoŹwienica

i przedłozenie go Wójtowi Gminy;
lip'""p'"ńo'""i" f"nsultacji progamu, zgodnie z UchwałąNr 328/)oo(vlv2o10 Rady Gminy

pćanćr,lca z daazl 
",,rześnia 

2010r w sprawie szczegółowego sposobu konsultowafua z

".nJ-.iu^i 
por*ąaoqmi i podmiońi wymienion1mi u ań'3 usl'] uslawy 7 dńa 24 kwielnia

20óJ roku o dzialalności poż}'tku publicznego i o wolonlaliacie projektow ak1ow prawa

mieiscowePo w dziedzinach dotyczących dzialalności sEtulowej rych organlzacJ]:

'1;1';;;d'il;;;;;;;;oonilu."'r.o'y.^.go 
Urzędu Gminy Roń'rrien!ca.sprawozdania z

nrzebiezu konsuitacii i podanie w}łrików konsuItacji do publicznej wiadomoŚcl poprzez

""''T""r;';;;;}-j"lJi,'t"ń.,o-"; c.in1 RoŹ.łienica. w BlP oraŻ na tablicy ogłoszeń Urzędu

c'minv Ro:^łięńca;
a"i'"ń"-".r" '*,;' 

l propozycji wniesionych przez organizacje w &odze konsultacji do projektu

Drosranu:
!'",,xi."**i. oo*"c.r:ego projekru prograrnu . który Żostaje przedlożony na sesję Rad1 Gm'my

il#;;;;'offi ,n' *"r''"ay' iprawie uchwalenia programu \łspóĘracy Gminy

ii;#il;; * ;;k 

'o 

iz z orgańzacjarti pozarądowyrni ora'zinnymi-podmiotami' prowadząc1rni

dzjalalność poĄtku publicanego na rzecz mieszkancórł Gminy Rozw]enlca:

6) ilj;;;; il;" R"bę Gmin/Rozwienica uchwĄ przyjmującej program do dnia 30 listopada

roku poprzedzającego okres obowiąy"rłalia prograrnu'

Rozdzial XII
Tryb powoływania i Zasady tlzialania komisji konku_rso*ych

'do 
opiniowania of€rt w otwartych konkursach ofert

6 17. Kżdolazowo, w zwiąku z ogłoszon1rn kolk_usem ofelt na wykonanie zadń publicaych

i"."-fr" ffii"i * oJ''yIou,,J.. *1niLającym z programu współpracy

Li"i"'T"r*''l'J"l-'l p'o,*.ąao*l'i ó'- podmiorami' o których mo\ła w aI]' ]

J.i. ji-,u"ń. 
" ."i" "piniowa'ria 

oien sk]adanych w orwarrych.kon-kursach ofert' Wójt u drod-ze

ł'ąa'"niu_ po*otuje iomisję konkursową zwaną dalej Komisją'

il il["*ili! a"ia" 
"a 

podstawie art. t s ust' za - żr ustawy oraz programu współpracy.

ó tg. w sk]ad komi.ji kontursowej wchodzą:

i; przedstawiciele organu u1 konawczego'
ht n(ohv wskazale pr lez organl?acJę p'oz lządowe Iub podmioty w}mienione w an' 3

il. i"ś"ń' ' -łi";"ł."i"'ou 'i'i'-"yj pzez oiganizacje pozarządowe lub

.^i-l"* *"-i"ń.". w ań. 3 ust. 3, biorące udżal w konkursie;

ffi *J".Jr.'*;il;.u"a l"*'ii l""Li"'owej mogą zostać.powolane ukze' z glosem

ll,l'Jo.ń, "'"|i *.i"l"ią.. 'p"'.;"ri"y''ą 
*i'aą * łieozinie obejmrrjące'j zak-res

zadan publiczrr1ch. krórych koŃursy doryczą'



620.KomisiakoŃursowamożedziałaćbezudziałuosóbwskazanychprzezorganrzac.;e
iozarządo*e I,:u podmioty w}'rnienione w an'3 ust'] ustawy' jeżeli:

i.J*'o,g-i'u.ju nie wskaze osób do skladu komisji kon}ursowej lub.

- *rt -uo! o.oby oi" *"zmąudziału w pracach komisji konkutsowej lub

- ;;'rkt" ;;;il; * stłai tomisji tónt':ursowej osóby podlegająwyłączeniu na podstawię alt'

15 ust. 2d lub art.l5 ust zfustawy
i zi'b*i"' 

" 
l'o""h moua rł $ l9 pkt b zgłaszane są pisemnie przez organizacje pozarądoue

;;;il;iy';ń1"nione w arr. 3 usi' 3 ustiwl. po uprzednim u1":':'l"]']l T 
*oni'

intemelowei cminy Rońłienica $ezwania do wskazania osób do składu komisji konlrrrrsowej'

il.'. 
'ł 

;il;;ii* ,ło'on"j * LonL'''l'' nie może brac udzjafu osoba' której powiąania ze

it-#^i."ń-iu ooarnńtem moią budzić zastrzeżenia co do jej bezstromości'

;;;i;;;.J.'; oosiedzeniu'kźdy czlonek komisji podpisuje zobowiązanie' że

i;-;"'di;;;;rd;łu i'ń"niu po'ią-' o któryih mowa w puŃcie 4 zglasza ten lalc

#;;;;;;", ń rączony z ocen} ofeny podmiotu' z kłóryłn to-powiąanie w1stępuje'

i]o in"""^' r"-i.ii konkursowei kieruje_pizewodniczący komisji, który jest \ skazaly w

;;;;ń';;;;;l'"ńu komisji {onkursowej. w pląTadku ńeobecności przewodniczącego

I'łJ.anio. orz"*odniczy cźonek komisj i rł skazany przez przewodnicącego' ..
'6 2s. Komisia'obraduje na posiedzeniach zamknięDch' be7 udziafu olćrenlow' lermln l mlęlsce

i",lJ'""i"'L"*irii ńbiera przewodnicząc1' W uzasadńonych prz1padkach

mzewodniczacy moŻ€ zarząd7ić inny tryb pracy Lomisji'

ffi' Żi;Jii,gu"ńJ .po.,ąa- 'ę 
piońr'oł, lrory poapisu.ją przewodniczący komisji i

członkońe.'o.2"7?-o.i'iu poa"i.uje rolstzygnięcia \ł głosolĄaniu jawnym' zlvykłą większością glosów'

w obecnościco naimniej połow) pełnepo skJadu' W przypadkrr równeJ lIczny glosow

d""|ar';" gło, p.""*odnic'ącego, a w przypadku jego nieobecności osoba przewodnicząca

oosiedzeniem komisji.
_6 

28. Do zadan komis|ikont'ursouej należy

;';"* "T;il;glia". 
to..anl*''er''lorycznym' z uwzględnieniem kryleriów

okeślonrch w ustawii iogloszeoiu o owanyn konlrrrsie ofen'

ii_-^nóa**i" oropo7ycii podzjafu środków pomiędzy olerentami'

5 
jo. nlozsrrzygnięcie komisji niejest wiązące dla wójla'^

ś ro_ooul""rni d..yrię o wybone najkorzysmięjszyci] oleń wraz z dec5 zją o wysokości kuoty

orłznanei dotaiii podejmuje Wójt Cmin1 Rożwienica'

ili t l"'".mlctwó * oracach komisjijest nieodpłame'

i i]. o:r".ł."iir'"iI^i'ń;i';Ń;ń zap"*o'iu ..ryory"^y pracorvnik Urzędu Cmil)

i;ł-";;;;' i"óó '"ze 
,lczistniczyć * p'acach kolnisji' bez prarł a gJosu'

Rozdział XIII
Postanowienia końcowe

6 ]3. w zakesje nieuregulowan),rn niniejsz}'rn programem. do wspołprac} gminy z organjzacJaml

;J;;#;ńiil-* liio-*ir' "'ruó 
ó ażaljności pozyku publicznego i o wolontariacie'

il;;'il;i;.Ńńy. o.iu*y o h"-'u't' publicznych oiaz usLa'"r1 Prawo zamówień

publicarych. : --, r , ^ : 
^ ^ ^ , , - r. . - " r ,

634.Zmianynini€jszegoproglamuwynagająformyprzyjęĘ.dlajęgouchwalerua.
i ii il"*Joi"*"'*ń"ii .Jaizac;i żaań putticznych okeśla ka'dorazowo ogłoszenie

i.rtwarwm-koŃursię ofen'


