
  
UCHWAŁA NR LIII/642/2018 

RADY MIEJSKIEJ  W SUWAŁKACH 

z dnia 7 listopada 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LI/620/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 

2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 3868) § 25 otrzymuje 

brzmienie:  

"§ 25.1. W celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert Prezydent: 

1) powołuje komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, zwane dalej 

komisjami konkursowymi; 

2) ustala Regulamin pracy komisji konkursowych, określając w nim zasady pracy tych komisji oraz wyznacza 

przewodniczącego komisji konkursowej. 

2. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac komisji składają oświadczenie,  

że nie są członkami Organizacji, która złożyła ofertę konkursową. 

3. Członkowie komisji konkursowej pracują na zasadach określonych w regulaminie pracy komisji 

konkursowej. 

4. Na wniosek przewodniczącego komisji konkursowej w pracach komisji konkursowej mogą 

uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w zakresie zadań publicznych, których dotyczy 

konkurs. 

5. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Wydziału ogłaszającego otwarty konkurs 

ofert, a pracownicy tego wydziału zapewniają obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowej. 

6. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej (protokołu), zgodnie z ogłoszonymi 

warunkami konkursu. 

7. Komisja wypracowuje stanowisko i przedstawia je w formie protokołu oraz zbiorczego arkusza oceny 

ofert, który poza oceną rozpatrywanych ofert zawiera proponowaną do przyznania kwotę dotacji. 

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert i określenia wysokości kwoty przyznanej dotacji 

dokonuje Prezydent. 
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9. Informacje o złożonych ofertach oraz ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również 

odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach  

 Zdzisław Przełomiec 
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