
Zamqdzenie nr4ffiktzorc

Prerydenta Miasta Bialegostoku

z dnia 2k.. 16 r.

w sprawie powolania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizacjg
zadania publicznego w zakresie prowadzenia punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej
w MieScie Bialystok w 2017 roku oraz okre5lenia trybu jej dzialania

Napodstawie art.30 ust. I ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 ze zm.t) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.2),

w zwi4zku z $ 6 ust. 2 Zarzqdzenia Nr 342116 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 23

marca 2016 r. w sprawie okreSlenia zasad i trybu postgpowania dotyczqcych zlecania zadah

publicznych organizacjom pozarz4dowym oraz innym podmiotom prowadz4cym dzialalnoSd

po2ytku publicznego zarz1dzam, co nastgpuje:

$1

Powolujg Komisjg Konkursowq, zwanq dalej Komisjq, do zaopiniowania ofert na realizacjE

zadania publicznego w zakresie prowadzenia punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej

w MieScie Bialystok w 2017 roku oraz okreSlenia trybu jej dzialania, a takhe do

przedstawienia propozycji co do wysoko!;ci przyznarrych Srodk6w, w nastgpuj4cym skladzie:

1) Krzysztol Marek Karpieszuk - przedstawiciel Prezydenta Miasta Bialegostoku,

Przewodnicz4cy Komisj i,

2) Renata Helena Sochori - przedstawiciel Prezydenta Miasta Bialegostoku, Zastgpca

Przewodnic zqcego Komisj i,

3) El2bieta Zdanowska - przedstawiciel Prezydenta Miasta Bialegostoku, czlonek

Komisji,

4) Anna Malgorzata Pawlowska - przedstawiciel Prezydenta Miasta Bialegostoku,

czlonek Komisji,

5) Joanna Chariko - osoba wskazana przez organizacje pozarz4dowe lub podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci poZytku

publicznego i o wolontariacie, czlonek Komisji,

6) Elzbieta Paszkowska - osoba wskazana przez organizacje pozarzqdowe lub podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci poZytku

publicznego i o wolontariacie, czlonek Komisji.

tzmiany tekstu jednolitego ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. 22016 r. poz. 1579

2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. 22016 r. poz. 395
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$2

l. Ustalam regulamin pracy Komisji w brzmieniu okreSlonym w zal4cznikl
do niniej sz ego zarzqdzenia.

2. Obslugg organizacyjn4 Komisji zapewnia Departament Organizacyjny i Nadzoru

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

$3

Wykonanie zarz4dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

$4

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zal1cznik do zarzqdzenia Nr4@ 12016

Prezydenta Miasta Bialegostoku

z dnia A.t4 W!t+i.A.... 2ot6 r

Regulamin

pracy Komisji Konkursowej opiniuj4cej oferty na realizacjg zadania publicznego

w zakresie prowadzenia punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej w MieScie Bialystok

w 2017 r.

s1

Sklad Komisji Konkursowej

1. Komisja Konkursowa obraduje zawsze w skladzie co najmniej 4 os6b, w tym

z udzialem Przewodnicz4cego lub Zastgpcy Przewodnicz4cego Komisji oraz osoby

wskazanej przez organizacje pozarz1dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozytku publicznego

i o wolontariacie.

2. Przedstawiciele organizacji pozarzqdowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci po2ytku publicznego

i o wolontariacie wykonuj4 sw6j mandat spolecznie, przedstawiciele Prezydenta

Miasta Bialegostoku - w ramach obowipk6w sluZbowych.

$2

Posiedzenie Komisji Konkursowej

l. Terminy posiedzeri Komisji ustala Przewodniczqcy.

2. Posiedzenia Komisji Konkursowej prowadzi Przewodnicz1cy, a w przypadku jego

nieobecno S ci - ZastEpca Przewodnicz4ce go Komi sj i.

3. Z kaadego posiedzenia Komisji sporzqdza sig protok6l, kt6ry podpisuj4 czlonkowie

Komi sj i Konkursow ej or az o soba protokoluj 4ca po siedzenie.
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4. Posiedzenia Komisji Konkursowej odbywaj4 sig bez udzialu oferent6w.

$3

Tryb prac Komisji Konkursowej

l. Podstawg prac Komisji Konkursowej stanowi4 kompletne pod wzglgdem formalnym

oferty, przyjmowane zgodnie z podanymi do publicznej wiadomoSci warunkami

konkursu ofert okreSlonymi w Zarz1dzeniu Nr 971116 Prezydenta Miasta Bialegostoku

z dnia 3 pa2dziemika 2016 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert

w formie powierzeniarealizacjizadaniapublicznego w zakresie prowadzenia punkt6w

nieodplatnej pomocy prawnej w MieScie Bialystok w 2017 roku.

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert wedlug zasad i w trybie okreSlonym

w warunkach konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego dotycz4cego

prowadzenia punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej w Miescie Bialystok w 2017

roku.

3. Komisja Konkursowa wydaje opinig w sprawie przyznania lub nieprzyznania dotacji

poszczegolnym oferentom oraz jej wysokoSci.

4. Oferty niekompletne nie bgd4 rozpatrywane przezKomisjg Konkursow4.

5. PrzewodniczEcy Komisji Konkursowej przedklada Prezydentowi Miasta opinig

Komi sj i Konkursowej niezwlocznie po zakohczeniu po s iedzenia.

$4

1. Komisja Konkursowa podejmuje decytle zwyklq wigkszo6ciq glos6w w glosowaniu

jawnym.

2. W przypadku r6wnej iloSci glos6w ,,zd' i ,,przeciw", glos decyduj4cy ma

Przewodni cz4cy Komisj i Konkursowej.
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