Projekt
z dnia 13 maja 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/260/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j.: Dz.U z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020),
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Załączniku do Uchwały nr XXIV/260/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 wprowadza się
następujące zmiany:
1. §5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
następujące obszary:

"2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje

1) edukacji, oświaty i wychowania,
2) kultury fizycznej,
3) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
4) ochrony zdrowia,
5) pomocy społecznej,
6) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
7) ochrony środowiska i przyrody."
2. §19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2.Program Współpracy będzie podlegał ocenie, w celu weryfikacji jego
skuteczności. Ocena zostanie zawarta w sprawozdaniu z realizacji Programu za 2021 rok."
3. §22 otrzymuje brzmienie: "1. Dla potrzeb zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
na wyłonienie wykonawców zadań publicznych, Prezydent Miasta Radomska zarządzeniem powołuje Komisję
konkursową dla danej dziedziny pożytku publicznego.
2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta Radomska oraz przedstawiciele organizacji
pozarządowych zgłoszeni do pracy w Komisji. W skład Komisji nie może wchodzić przedstawiciel organizacji
pozarządowej, która złożyła ofertę w konkursie.
3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się zorganizowanie prac Komisji w trybie zdalnym.
4. Dla ważności podejmowanych decyzji konieczna jest obecność co najmniej połowy składu Komisji.
5. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
6. Komisja opiniuje oferty w trybie i przy uwzględnieniu kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym
konkursie ofert.
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7. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie biorący udział
w posiedzeniu, zawierający listę podmiotów i zadań publicznych zgłoszonych do realizacji wraz
z wnioskowaną kwotą dotacji, opinię formalną i merytoryczną oraz proponowaną wysokość dotacji.
8. Rekomendacje Komisji Konkursowej podpisane przez Przewodniczącego Komisji konkursowej wraz
z protokołem z prac Komisji konkursowej, przedkłada się Prezydentowi Miasta Radomska w celu podjęcia
decyzji.
9. W przypadku, kiedy organizacje otrzymują dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest
dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Dębski
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