
Załącznik do informacji z dnia 02.10.2018 r. o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2019 rok 

 
LP NAZWA 

ORGANIZACJI 

PROPONOWANE ZMIANY STATUS UZASADNIENIE 

1. Stowarzyszenie 

na Rzecz 

Rozwoju Wsi 

Suchy Bór 

Dodać zapis: „Na podstawie oceny merytorycznej 

kryteriów Komisja sporządza listę rankingową ofert 

od najwyżej do najniżej ocenionych” 

Uwzględniono Aby doprecyzować zapisy, projekt uchwały 

uzupełniono o następujące zapisy w rozdziale 8, 

paragraf 15: 

- „Protokół z przebiegu konkursu jest jawny dla 

każdego, kto zażąda do niego wglądu. 30 dni od 

ogłoszenia wyników konkursu organizacja ma 

prawo żądać uzasadnienia wyboru lub 

odrzucenia oferty”. 

- „Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych 

ofert dokonuje Wójt Gminy poprzez ogłoszenie 

wyników konkursu. Wysokość przyznanej 

dotacji może być niższa, niż wnioskowana 

w ofercie. W takim przypadku podmiot może 

przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego 

zadania lub wycofać swoją ofertę”. 

W projekcie Programu mowa jest o tym, że 

protokół zawiera „średnią arytmetyczną 

punktów przyznanych przez członków komisji”.  

Zasady dotyczące oceny ofert każdorazowo 

zamieszczane są w ogłoszeniu o konkursie, co 

wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Do publicznej 

wiadomości podawane są także karty oceny 

wraz z możliwą do uzyskania liczbą punktów.  

 

2. Stowarzyszenie 

na Rzecz 

Rozwoju Wsi 

Suchy Bór 

Dodać zapis „W przypadku alokacji przekraczającej 

sumę wartości pozytywnie ocenionych ofert komisja 

(opcjonalnie wójt) podejmuje negocjacje  z 

poszczególnymi wnioskodawcami w celu obniżenia 

wartości poszczególnych ofert do kwoty 

umożliwiającej dofinansowanie jak największej 

liczby ofert do kwoty umożliwiającej 

dofinansowanie jak największej liczby ofert, bez 

szkody dla ich prawidłowej realizacji. Obniżenie 

wartości poszczególnych ofert wyrażone w % musi 

korelować z pozycją danej oferty na liście 

rankingowej, chyba, że na wyższe obniżenie wyrazi 

zgodę wnioskodawca” 

Uwzględniono 



 

3. Stowarzyszenie 

na Rzecz 

Rozwoju Wsi 

Suchy Bór 

Do zapisu „Ostatecznego wyboru 

najkorzystniejszych ofert dokonuje Wójt Gminy 

poprzez ogłoszenie wyników konkursu” dodać „na 

podstawie listy rankingowej oraz 

przeprowadzonych negocjacji” 

Nie 

uwzględniono 
W projekcie widnieje zapis, który szczegółowo 

określa, co powinien zawierać protokół komisji 

konkursowej. Projekt Programu nakłada na 

komisję obowiązek przekazania Wójtowi 

Gminy protokołu wraz ze wskazaniem 

propozycji ofert, na które proponuje się 

udzielenie dotacji lub powody nieprzyjęcia ofert 

oraz pozostałej dokumentacji konkursowej.  
Protokół zawiera średnią arytmetyczną punktów 

przyznanych przez członków komisji. Proponowany 

zapis nie jest zatem konieczny. 

 

4. Stowarzyszenie 

na Rzecz 

Rozwoju Wsi 

Suchy Bór 

Wprowadzić zapis „Od wyników konkursu można 

odwołać się do Wójta w terminie 7 dni od ogłoszenia 

wyników konkursu. Wójt Gminy w wyniku 

odwołania może: 

1. Powierzyć realizację zadania, 

2. Zaproponować zmiany w ofercie i 

kosztorysie po zaakceptowaniu których 

przez wnioskodawcę powierzy mu realizację 

zadania 

3. Podtrzymać decyzję o niepowierzaniu 

zadania wnioskodawcy 

Nie 

uwzględniono 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie nie 

przewiduje trybu odwołania od decyzji wójta w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i 

ustalenia wysokości dotacji. O rozstrzygnięciu 

konkursu ofert informuje wójt w zarządzeniu. 

Nie jest to decyzja w rozumieniu Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego. 

 


