
 

UCHWAŁA Nr XVI/205/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), w związku z art. 5a ust. 1  
i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2019 r. poz.688 i 1570) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 

  § 1. W załączniku do uchwały Nr XV/173/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. w Rozdziale XII pkt 1 
otrzymuje brzmienie: 

„1. Oferty złożone przez organizacje pozarządowe opiniuje specjalnie do tego powołana 
Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bornem 
Sulinowie oraz dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.”. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 

W dniu 28 listopada 2019 r. Rada Miejska w Bornem Sulinowie przyjęła uchwałę  
Nr XV/173/2019 w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2020 r.  

W Rozdziale XII pkt 1. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA 
KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH 
KONKURSACH  wpisano, że dwie lub jedna osoba reprezentująca organizacje pozarządowe 
wchodzi w skład Komisji Konkursowej.  

W dniu 13 grudnia br. Wydział Prawny Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie telefonicznie poinformował, że wątpliwości budzi zapis w 
zakresie wyrazów „lub jedna osoba”. Zdaniem organu nadzoru jest to zapis niezgodny z 
ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdyż w ustawie sformułowanie 
„organizacje pozarządowe” użyte jest w liczbie mnogiej. 

Mając powyższe na uwadze przygotowano projekt uchwały uwzględniający uwagi 
organu nadzoru. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


