UCHWAŁA NR XI.103.2019
RADY GMINY LEGNICKIE POLE
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 , ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Legnickie Pole
Dariusz Szczerba
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Załącznik do uchwały Nr XI.103.2019
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 28 listopada 2019 r.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY LEGNICKIE POLE
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2020 rok
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Wstęp
Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej oraz wykonuje
przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych o charakterze regionalnym,
niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.
Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów administracji
rządowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań należących do sfery
zadań publicznych, w tym w szczególności prowadzenia działalności pożytku publicznego przez
organizacje pozarządowe i korzystanie z tej działalności przez organy administracji publicznej
jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
Dz. U. z 2019r. poz. 688 , ze zm.).
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany
jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Mając na uwadze prawidłową realizację powyższego zadania oraz biorąc pod uwagę konieczność
określenia zasad oraz obszarów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi opracowany
został „Roczny Program Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok”.
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Program współpracy określa formy, zasady, zakres współpracy z organizacjami oraz
priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana będzie z podziałem pomocy
finansowej na działalność publiczną.
1. Ilekroć w niniejszym „Programie” jest mowa o:
a)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 , ze zm.);
b) programie - należy przez to rozumieć Roczny Program Współpracy Gminy
Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok;
c) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne
lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
d) podmiotach - należy przez to rozumieć podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
e) gminie - oznacza to Gminę Legnickie Pole;
f) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust.
2 i w art. 13 ustawy;
g) urzędzie - oznacza to Urząd Gminy Legnickie Pole;
h) wójcie - oznacza to Wójta Gminy Legnickie Pole;
i) radzie - oznacza to Radę Gminy Legnickie Pole;
j) dotacji - dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
II. CELE WSPÓŁPRACY
1. Celami współpracy są przede wszystkim:
a) wzmocnienie potencjału organizacji,
b) rozwijanie partnerstwa publiczno - społecznego,
c) wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów’ i rozwiązań zwiększających świadomość
społeczeństwa obywatelskiego,
d) zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie
polityki społecznej i gospodarczej,
e) zwiększenie wiedzy i świadomości instytucji publicznych, mieszkańców oraz innych
podmiotów na temat roli i funkcjonowania sektora pozarządowego w regionie.
2. Cel główny współpracy:
Celem głównym jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem Gminy
Legnickie Pole a organizacjami pozarządowymi oraz zwiększenie efektywnej realizacji zadań
3
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samorządu na rzecz mieszkańców gminy.
3.
Cele szczegółowe współpracy:
a) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności
mieszkańców Gminy Legnickie Pole,
b) promocja działalności organizacji pozarządowych,
c) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb
społeczności Gminy Legnickie Pole, w szczególności w zakresie opieki społecznej,
ochrony zdrowia, kultury, kultury fizycznej,
d) wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych,
e) racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych,
f) umożliwienie społeczności lokalnej współdecydowania o kierunku rozwoju gminy
w zakresie realizacji zadań publicznych,
g) powstanie inicjatyw, nowatorskich rozwiązań realizacji zadań w różnych obszarach
zadań publicznych, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom społecznym
oraz umożliwiających rozwiązywanie problemów społecznych,
h) opieka nad zwierzętami,
i) promocja Gminy Legnickie Pole.
III. ZASADY WSPÓŁPRACY
Współpraca Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie opierała się na zasadach:
pomocniczości - władze gminy uznają prawo organizacji pozarządowych
do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów społeczności oraz
określania sposobów realizacji zadań; rolą samorządu jest przede wszystkim pobudzanie
i wspieranie inicjatyw oddolnych, ich uzupełnianie, a także promowanie dobrych
praktyk w celu ich upowszechniania,
b) suwerenności stron - władze gminy respektują niezależność i podmiotowość organizacji
pozarządowych, ich związków i reprezentacji; wykonując zadania na zlecenie
samorządu organizacje powinny działać w ramach obowiązujących przepisów, procedur,
uregulowań pranych,
c) partnerstwa — współpraca Gminy Legnickie Pole i organizacji pozarządowych, jako
równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych
problemów i osiąganiu wytyczonych celów; samorząd oczekuje od organizacji
aktywnego uczestniczenia w pracach nad strategicznymi dokumentami dotyczącymi
rozwoju gminy, udziału w różnych wydarzeniach oraz współpracy przy wykonywaniu
zadań publicznych,
d) efektywności — wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji
zadań publicznych; samorząd oczekuje od organizacji innowacyjnych projektów,
rzetelnej realizacji przyjętych zadań, wywiązywania się ze zobowiązań
merytorycznych, finansowych i sprawozdawczych,
e) uczciwej konkurencji - władze gminy udzielają wszystkim zainteresowanym
a)
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podmiotom tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań oraz stosują
jednakowe kryteria wspierania wszystkich organizacji pozarządowych,
f) jawności - procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonywania zadań są jawne; samorząd będzie
dążył do tego, aby wszelkie możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi
były powszechnie wiadome i dostępne oraz zrozumiałe w zakresie stosowania procedur
i kryteriów podejmowania decyzji, ponadto samorząd oczekuje od organizacji z nim
współpracujących jawności w działalności statutowej i finansowej.
IV. KIERUNKI WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI, ZAKRES PRZEDMIOTOWY
WSPÓŁPRACYORAZ PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
Gmina Legnickie Pole współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze działań
publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm. ). Na rok 2020,
jako priorytetowe, określone zostały zadania:
1. w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w zakresie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych;
2. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3. w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych:
a) wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz ich integracji
ze środowiskiem lokalnym;
b) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie
tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych;
4. w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób
i uzależnień;
b) promocja i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie
zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;
c) realizacja zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, w tym
w środowisku opieki, nauczania i wychowania;
d) współpraca w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;
e) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu
zdrowia mieszkańców gminy.
5. w zakresie działalności na rzecz osób niesamodzielnych oraz osób w wieku starszym;
6. w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości;
7. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
a) wspieranie kreatywności i innowacyjności poprzez alternatywne formy edukacji;
b) promocja aktywnego spędzania czasu, podnoszenie sprawności fizycznej, promocja
zdrowego żywienia, kształtowani postaw sprzyjających samorozwojowi;
5
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9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

c) kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozwijania kompetencji
komunikacyjnych uczniów;
d) wspieranie działań proekologicznych;
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki oraz twórczości artystycznej;
b) organizowanie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę Gminy;
c) organizowanie plenerowych imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym;
d) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie
tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych, pielęgnowanie tradycji i tożsamości
lokalnej;
e) upowszechnianie kultury i sztuki;
f) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury
i tradycji;
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie
turystyki i krajoznawstwa:
a) wspieranie organizacji imprez rekreacyjnych, turystycznych i sportowych;
b) wspieranie działań w zakresie bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci
i młodzieży;
c) inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;
d) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów
sportowych, turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Gminy;
w zakresie ekologii i ochrony zwierząt:
a) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy;
b) wspieranie działań edukacyjnych ukazujących korzyści zdrowotne i społeczne
z eliminacji niskiej emisji;
c) wspieranie edukacji i wiedzy mieszkańców Gminy w zakresie ochrony i pielęgnacji
drzew;
d) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;
e) podejmowanie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z zakresu ochrony zwierząt;
f) propagowanie wśród mieszkańców humanitarnych postaw wobec zwierząt;
w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, w szczególności wspieranie inicjatyw
mających na celu krzewienie idei wolontariatu;
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży;
w zakresie rewitalizacji;
w zakresie wsparcia działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt. l-32a.
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V. PARTNERZY WSPÓŁPRACY
Za realizację „Programu” odpowiadają:
a) Rada Gminy - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy oraz
priorytetów w sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
b) Wójt Gminy - w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy
z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu
dotacji i innych form pomocy poszczególnym organizacjom,
c) Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Edukacji — w zakresie utrzymywania
bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i organizacjami,
d) organizacje oraz ich związki realizujące cele statutowe na terenie Gminy Legnickie
Pole.
VI. FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
Współpraca samorządu z organizacjami odbywać się będzie poprzez następujące formy:
1) zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust.
3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
3) konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów
normatywnych,
4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej, na wspólny wniosek co
najmniej 3 organizacji,
5) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,
6) umowy partnerstwa określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1295 z późn. zm.)
7) organizacje pozyskują środki z budżetu samorządu poprzez tryb zlecenia lub wspierania
zadań,
8) inne formy współpracy z organizacjami:
a) pomoc w wyszukiwaniu partnerów i kontaktach z nimi,
b) pomoc, w miarę możliwości, w dostępie do lokali niezbędnych do prowadzenia
działalności statutowej,
c) wymiana informacji dotyczących kierunków działalności,
d) promocja i reklama projektów w mediach.
VII. ZASIĘG TERYTORIALNY
Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez Wójta Gminy wsparcia
organizacjom jest jej działalność na rzecz Gminy Legnickie Pole i jej mieszkańców oraz
spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa.
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VIII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Gmina Legnickie Pole realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie Rocznego Programu Współpracy
i działania te obejmują rok kalendarzowy 2020.
IX. SPOSÓB REALIZACJI
Cele zawarte w programie współpracy powinny być realizowane przez:
a) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach
działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków (stosownie do
ustawy o dostępie do informacji publicznej).
b) zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez
powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie,
c) współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności.
d) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,
e) umowy partnerstwa określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1295 z późn. zm.),
f) użyczanie lub wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
g) promocję działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
w mediach,
h) pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych z partnerami
o podobnym profilu,
i) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3. ust.
3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej, na wspólny
wniosek co najmniej 3 organizacji.
X. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH
NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Na rok 2020 zaplanowano środki na realizację Rocznego Programu Współpracy
z organizacjami pozarządowymi w wysokości 200 000 zł.
XI. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
1) Ocena realizacji Programu następuje w sprawozdaniu przedłożonym Radzie Gminy.
2) Ocena realizacji Programu zostanie dokonana w oparciu o następujące mierniki:
a) liczba przeprowadzonych otwartych konkursów ofert;
b) liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów, którym zlecono realizację zadań
publicznych;
8
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liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym;
liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych;
liczba zrealizowanych zadań publicznych;
wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych
zadań;
h) wielkość środków finansowych wykorzystanych na realizację programu.
c)
d)
e)
f)
g)

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA
PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU
KONSULTACJI
1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

Prace nad przygotowaniem Rocznego Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone
przez Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Edukacji Urzędu Gminy Legnickie Pole.
Program ten utworzony został na bazie projektu, który konsultowany był z organizacjami
pozarządowymi z terenu Gminy oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
funkcjonującymi na terenie Gminy Legnickie Pole,
Zarządzeniem Wójta Gminy skierowano projekt programu do konsultacji poprzez
upublicznienie go na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu oraz zamieszczono
w BIP, w zakładce - „organizacje pozarządowe’',
Konsultacje przeprowadzono w sposób określony w Uchwale Nr XXXVII/223/10 Rady
Gminy Legnickie Pole z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu
konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z gminną
radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji, o których mowa w ust. 4 zamieszczono na stronie
internetowej gminy, w jej siedzibie oraz w BIP w zakładce „organizacje pozarządowe”,
W trakcie trwania konsultacji nie zgłoszono wniosków do Programu,
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu przedłożono na wspólne posiedzenie
komisji, sołtysom i radzie gminy,
Roczny Program Współpracy, po uchwaleniu przez Radę Gminy, zostanie zamieszczony
na stronie internetowej gminy www.legnickiepole.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

XIII. TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
1. Wójt Gminy Legnickie Pole powołuje, w drodze zarządzenia oddzielnie dla każdego
ogłoszonego konkursu ofert, komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych
w konkursie.
2. Posiedzeniom komisji przewodniczy przewodniczący, który jest wskazany w zarządzeniu
o powołaniu komisji konkursowej. W przypadku nieobecności przewodniczącego
posiedzeniom przewodniczy osoba wskazana przez przewodniczącego.
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3. Do zadań przewodniczącego należy:
a) ustalenie terminów posiedzeń komisji;
b) inicjowanie i organizowanie prac komisji.
4. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5. Komisja przystępując do zaopiniowania otwartego konkursu ofert zapoznaje się ze złożonymi
na konkurs ofertami i dokonuje następujących czynności:
a) dokonuje oceny prawidłowości ofert pod względem formalnym tj. zgodność z kryteriami
ogłoszonymi w konkursie;
b) rozpatruje merytorycznie oferty spełniające warunki określone w ustawie o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ogłoszeniu o konkursie;
6. Komisja może zaproponować przyznanie dotacji w kwocie niższej od określonej w ofercie.
7. Z prac komisji sporządza się protokół końcowy, który podpisują członkowie komisji
uczestniczący w pracach komisji.
8. Wyniki otwartego konkursu ofert, wraz z informacją o wybranym oferencie, nazwie zadania
i wysokości przyznanej dotacji zamieszcza się w: BIP, na stronie internetowej urzędu
i na tablicy ogłoszeń.
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