
Projekt

z dnia  6 lutego 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ISTEBNA

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm) i art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

Rada Gminy Istebna 
uchwala, co nastęuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXX/288/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2013 r. 
w sprawie programu współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) Rozdział 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest 
prowadzenie przez nie działalności pożytku publicznego na rzecz Gminy Istebna i jej mieszkańców. Do 
pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych 
celów oraz posiadane zasoby.”;

2) Rozdział 6 otrzymuje brzmienie: 

„Zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2014 roku obejmują w szczególności następujące obszary 
działań: 

1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

2. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

3. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w szczególności: 

- działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi”;

3) Rozdział 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wnioski składane poza procedurą konkursową powinny spełniać wymogi formalne przewidziane dla 
wniosków konkursowych za wyjątkiem wymaganych załączników. Do ofert składanych z pominięciem 
otwartego konkursu wymaga się złożenia: 

- kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, 

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż 
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument 
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna. 

§ 3. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.
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