
UCHWAŁA NR XXXIV/279/2021 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2022” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz 
z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535), Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XXXIII/259/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 listopada 2021 r. 
w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 
2022” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz.5666) w § 12 uchyla się ust.7. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Dariusz  Filipiak 
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UZASADNIENIE 

 

W celu dostosowania zapisów „Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2022” do przepisów ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, które regulują zasady powoływania komisji konkursowej w 
celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert, na realizację zadań publicznych, w 
§ 12 Programu uchyla się ust. 7. 
 W myśl przepisów ustawy komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób 
posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których 
konkurs dotyczy, a osoby te mogą w szczególności uczestniczyć w pracach komisji z głosem 
doradczym i wydawać opinie, jednakże nie mogą być powoływane do składy komisji. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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