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Poz. 889
UCHWAŁA NR IV/28/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 z dnia 29 listopada w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018,
poz. 994 ze zmianami) w związku z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr II/6/2018 z dnia 29 listopada w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno
Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 (Dz. Urz. Woj. Lub z dnia 3 grudnia 2018 r poz. 2744) roku wprowadza się następujące
zmiany:
1. zmienia się treść § 1 pkt 6, który otrzymuje brzmienie:
„6. dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
2. w § 2 skreśla się zwrot „działających na terenie Gminy Ośno Lubuskie
3. skreśla się § 6;
4. zmienia się treść § 23, który otrzymuje brzmienie:
„§ 23. Sprawozdanie z realizacji programu burmistrz przedkłada organowi stanowiącemu do 31 maja
każdego roku.”;
5. zmienia się treść § 24, który otrzymuje brzmienie:
„§ 24. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadań objętych niniejszym programem
wynosi 26.000 zł.”;
6. § 27 ust. 2 otrzymuje treść:
"2. Komisja konkursowa powoływana jest przez Burmistrza.”;
7. w § 27 ust. 4 skreśla się pkt b;
8. w § 28 pkt 2 skreśla się zdanie: „Komisja obraduje bez udziału oferentów";
9. w § 28 skreśla się pkt 3.;
10. w § 28 pkt 4a skreśla się zwrot: „pod względem merytorycznym";
11. w § 28 pkt 4b skreśla się wyrażenie: "przygotowanie
oferentami".
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§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Łapko

