
Projekt 

Uchwała Nr …/…/2019 

Rady Miejskiej w Miłomłynie 

z dnia …………….. 2019 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy 

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 terenie Miasta i Gminy Miłomłyn 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 944) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Rada 

Miejska w Miłomłynie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwałę Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 

uchwalenia rocznego programu współpracy 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 terenie Miasta i Gminy Miłomłyn, zmienia się w ten 

sposób, że w załączniku do tej uchwały:  

1) w§ 7 skreśla się ustępy 3, 4 i 5. 

2) w § 7 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:  

„7. Przy opiniowaniu ofert konkursowych komisja kieruje się kryteriami określonymi 

w ogłoszeniu konkursowym oraz Programie współpracy gminy Miłomłyn z organizacjami 

pozarządowymi. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem 

doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań 

publicznych, których konkurs dotyczy. 

 8. Opinia w sprawie ofert przekazywana jest przez przewodniczącego Komisji  niezwłocznie 

do  Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn”. 

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nie później niż do 31 maja każdego roku Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn przedkłada 

Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni”. 

4) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„Sposób tworzenia programu 

1. Przeprowadzono konsultacje projektu programu współpracy na rok 2019 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podjął Burmistrz Miasta i Gminy 

Miłomłyn w drodze zarządzenia nr 136/2018 z dnia 6 listopada 2018 r., wskazując 

w szczególności: 

1) przedmiot konsultacji, tj. rozpoznanie stanowiska organizacji pozarządowych 

w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Miłomłyn z organizacjami 



pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2019”. 

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji - w terminie od 09.11.2018 do dnia 

23.11.2018 r. do godz. 15:00 lub na adres poczty elektronicznej do dnia 23.11.2018 

r. do godz. 23:59. 

3) formę konsultacji - pisemne. 

3. Informacja o konsultacjach została zamieszczona w dniu 6 listopada 2018 r. na tablicy 

informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

4. Konsultacje były prowadzone w formie konsultacji pisemnych. Opinie, wnioski 

i uwagi w formie pisemnej dotyczące projektu uchwały przyjmował Pełnomocnik 

Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta 

i Gminy Miłomłyn lub na adres poczty elektronicznej projekty@milomlyn.pl.  

5. Do dnia 23.11.2018 r. do Pełnomocnika Burmistrza ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi  wpłynęły następujące wnioski w formie pisemnej dotyczące projektu 

przedmiotowej uchwały: 

 

Lp. Nazwa 

organizacji 

Zgłoszone wnioski Data wpływu 

pisma 

do Pełnomocnika 

Informacja 

o odrzuceniu 

lub przyjęciu 

zgłaszanych 

uwag/ 

wniosków 

1 Ochotnicza Straż 

Pożarna 

w Miłomłynie 

Włączenie zadania 

dotyczącego cyklicznych 

imprez związanych 

z zawodami 

na najsprytniejszego strażaka 

w Miłomłynie oraz zawodami 

na najtwardszego strażaka 

i wsparcie finansowe. 

13.11.2018 Wniosek 

uwzględniony 

2 Stowarzyszenie 

na Rzecz 

Przyszłości 

Miłomłyna 

Ujęcie w programie 

współpracy na rok 2019 w 

dziale „Zadania z zakresu 

kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa 

narodowego” zadania 

dotyczącego przygotowania 

IV Jarmarku Regionalnego 

oraz częściowe jego 

sfinansowanie. 

15.11.2018 Wniosek 

uwzględniony 

 

6. Informacja o wynikach konsultacji podana została w dniu 26 listopada 2018 r. 



do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 

Miłomłyn oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

i Gminy Miłomłyn”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


