
PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr …./LXI/2023 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia …. stycznia 2023 r. 

 

o zmianie uchwały Nr 99/LIX/2022 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 listopada 2022 r.  

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na rok 2023” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) 

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:  
 

§ 1. W uchwale Nr 99/LIX/2022 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10. „Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, stanowiącego załącznik do uchwały skreśla się 

ust. 2. 

2) §3. Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, stanowiącej załącznik do Programu współpracy,  

o którym mowa w pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r.  

poz. 2000, 2185) dotyczące wyłączenia pracownika.” 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

  



PROJEKT 

 

UZASADNIENIE 

Wypełniając wymogi określone w art. 5a. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) w dniu  

30 listopada 2022 r. Rada Gminy Żabia Wola podjęła uchwałę Nr 99/LIX/2022 w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2023”. 

W treści załącznika do przedmiotowej uchwały znalazły się m.in. zapisy dotyczące: obowiązków 

informacyjnych ciążących na organizacjach, którym przyznano dotację na realizację zadań 

publicznych (§ 10. ust. 2. Programu współpracy) oraz wyłączenia Członków Komisji Konkursowej  

(§3. Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, stanowiącej załącznik do Programu współpracy). 

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia  

24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 

zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) 

określa m.in. ramowy wzór umowy: o powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego, 

szczegółowo regulując kwestie obowiązków i uprawnień ciążących na Zleceniobiorcy,  

z którym umowa jest zawierana. Zasadnym jest więc wykreślenie z „Programu współpracy Gminy 

Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” zapisów 

dotyczących ww. zakresu. 

W myśl art. 15 ust. 2f. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) „2f. Do członków komisji konkursowej 

biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  

– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) dotyczące 

wyłączenia pracownika.) Nie zachodzi więc potrzeba wprowadzania w „Regulaminie pracy  

Komisji Konkursowej”, stanowiącej załącznik do Programu współpracy, dodatkowych regulacji  

w przedmiotowej kwestii, a wręcz zasadnym jest ujednolicenie zapisów uchwały w stosunku  

do aktu prawnego wyższego rzędu. 

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 


