










Rozdział X 

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

§ 10

1. Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. utworzony został na bazie projektu 
programu, który został poddany konsultacjom społecznym z mieszkańcami, a także z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
funkcjonującymi na terenie Gminy w okresie od 02.11.2018 r. do 13.11.2018 r.
2. Projekt programu został zamieszczony na tablicy ogłoszeń, BIP oraz na stronie internetowej 
urzędu gminy: www.palecznica.pl
3. W trakcie konsultacji organizacje pozarządowe miały możliwość składania uwag do 
przedłożonego projektu programu w następujących formach: 
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kula.i@palecznica.pl
b) na dziennik podawczy Urzędu Gminy Pałecznica w godzinach od 7.30 do 15.00,
c) poprzez zgłaszanie uwag bezpośrednio koordynatorowi odpowiedzialnemu za współpracę z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w pok. 3 na parterze w bud. Urzędu Gminy w Pałecznicy przy ul. Św. Jakuba 11.
4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.
5. Opracowanie ostatecznego projektu Programu, który zostanie przedłożony na Sesji Rady
Gminy Pałecznica wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu
Współpracy Gminy Pałecznica 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 (tj. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019,
6. Podjęcie przez Radę Gminy Pałecznica uchwały przyjmującej Program.

Rozdział XI 

Tryb powołania i zasady działania Komisji Konkursowej 

§ 11

1. Wójt Gminy Pałecznica powołuje w drodze Zarządzenia Gminną Komisję Organizacji
Pozarządowych. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby
niezależne. Nadto Wójt Gminy Pałecznica może powołać inne zespoły (komisje) doradcze,
opiniujące lub inicjatywne z udziałem przedstawicieli organizacji.

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
a) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu,
b) przeprowadzenie procedury konkursowej,
c) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

3. Organizacje mają prawo inicjowania powoływania wspólnych zespołów. Inicjatywę taką
zgłasza się do Wójta Gminy Pałecznica , proponując cel dla jakiego dany zespół ma zostać
powołany wraz z uzasadnieniem potrzeby jego powołania.

4. Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel
organizacji pozarządowej oraz innego podmiotu prowadzącego działalność pożytku
publicznego, pod warunkiem, że podmiot, który reprezentuje nie będzie brać udziału w
ogłoszonym konkursie.

5. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem działalności komisji składają
oświadczenia, że nie są członkami organizacji, która złożyła ofertę konkursową.




