UCHWAŁA NR V/43/19
RADY MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LVI/838/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia
Rocznego programu współpracy miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
Na

podstawie

art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz

art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy

z dnia

8 marca

1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) i art. 5a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r.
poz. 450 z późn.zm.)
Rada Miasta Mysłowice
uchwala:
§ 1. W załączniku do uchwały nr LVI/838/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 18 października 2018 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 11 otrzymuje brzmienie: „Sposób oceny realizacji Programu
1. Ocena przeprowadzana jest na podstawie danych dotyczących:
1) stopnia realizacji priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 4 Programu;
2) procentowego wykonania budżetu realizowanych zadań;
3) ilości ofert realizacji zadań publicznych, złożonych przez organizacje pozarządowe;
4) ilości zadań publicznych przyjętych do realizacji w trybie otwartego konkursu ofert jak również
z pominięciem otwartego konkursu ofert – na zasadach określonych w art. 19a ustawy oraz w ramach
inicjatywy lokalnej;
5) wielkości budżetowych środków finansowych przekazanych na realizację Programu;
6) wielkości

środków

finansowych

i pozafinansowych

zaangażowanych

przez

organizacje

pozarządowe na realizację Programu.
2. Ocena stanu realizacji Programu przeprowadzana jest przynajmniej 1 raz w roku i w terminie
do 31 marca 2020 r. przedstawiana jest Prezydentowi Miasta Mysłowice.”;
2) dodaje się §13 w brzmieniu: „Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu
konsultacji.
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1. Program przygotowany został w drodze konsultacji, zgodnie z uchwałą nr XI/154/15 Rady Miasta
Mysłowice

z dnia

25 czerwca

2015 r.

w sprawie

szczegółowego

sposobu

konsultowania

z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje trwały od 27 września 2018 r. do 10 października
2018 r.
2. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi zostało udostępnione w wersji
elektronicznej na stronie www.myslowice.pl

oraz www.bip.myslowice.pl, a w wersji papierowej

w Zespole ds. Rewitalizacji.
3. W dniu 3 października 2018 r. Program został poddany dyskusji na posiedzeniu Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego. Program otrzymał pozytywną opinię Rady.
4. W okresie przeznaczonym na konsultacje wpłynęły cztery uwagi do Programu, zgłoszone przez
jedną

organizację.

Szczegółowa

analiza

została

opisana

w raporcie

z konsultacji

z dnia

16 października 2018 r.".
§ 2. Zmiana uchwały nr LVI/838/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego
programu współpracy miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. była konsultowana w

terminie

od 13 listopada 2018 r. do 27 listopada 2018 r. Nie wpłynęła żadna uwaga.
§ 3. Zmiana uchwały wynikająca z postępowania nadzorczego była konsultowana w terminie
od 04.01. 2019 r. do 18. 01. 2019 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
II Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Mysłowice
Edward Lasok
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