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UCHWAŁA NR 33/6/IV/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany „Rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku” 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 15911) ) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 8732) ) – Rada Miejska 
w Iłowej uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Iłowej Nr 27/6/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia 
„Rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w 2011 roku” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011 r. Nr 9, poz. 270) Rozdział 10 „Tryb 
powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” 
otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 10.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert 

§ 20. 1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach 
ofert. 

2. Komisja konkursowa powoływana jest w drodze zarządzenia Burmistrza Iłowej. 

3. Szczegółowy tryb pracy komisji oraz kryteria opiniowania ofert zostaną określone 
w zarządzeniu Burmistrza Iłowej o jej powołaniu. 

4. Komisja konkursowa liczy nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 6 osób. 

5. Burmistrz Iłowej powołując komisję konkursową wskazuje jej przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego. 

6. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia procedury konkursowej, dla której komisja 
została powołana. 

§ 20a. 1. Ustala się następujące zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 
w otwartych konkursach ofert: 

1) komisja realizuje swoje działania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa jej 
składu; 

2) w pracach komisji nie mogą brać udziału reprezentanci podmiotów wnioskujących o dotacje lub 
pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość 
lub interesowność; 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 
2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 
651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz. 146 i Nr 127, poz. 857.
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3) za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży ani 
wynagrodzenie ani dieta; 

4) do zadań komisji konkursowej należy: 

a) ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w treści ogłoszenia konkursowego, 

b) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami, jeżeli wystąpi taka 
konieczność, 

c) sporządzenie protokołu z prac komisji; 

5) do zadań przewodniczącego komisji należy: 

a) przewodniczenie pracom komisji, 

b) przygotowanie wykazu ofert wnioskujących o dofinansowanie; 

2. W trakcie prac komisji, komisja może żądać od oferentów wyjaśnień i dodatkowych uzupełnień, 
które nie wpłyną na treść złożonej oferty. 

3. Komisja ma prawo poprawić oczywiste błędy pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, jeżeli 
wyrazi na to zgodę oferent. Brak zgody oferenta na dokonanie poprawy oczywistych błędów i omyłek 
wyrażonej na piśmie w wyznaczonym przez Komisję terminie, spowoduje pozostawienie oferty bez 
rozpatrzenia. 

4. Obsługę administracyjno-techniczną komisji sprawuje reprezentant podmiotu organizującego 
konkurs. 

5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej 
dotacji dokonuje Burmistrz Iłowej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Józef Brzezicki


