
oi,q
ZARZADZENIE N R J..']1J1 9

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia..0Q.. paZdziernika 2019 r.

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert zlo,onych
w rarnach otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego polegaj4cego

na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej, Swiadczeniu nieodplatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r. oraz ustalenia regulaminu pracy

Komisji

Na podstawie art.32 ust. I i art.92 ust. I pkt 2 i ttst.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorzEdzie powiatowym (DzJJ. z 2079 r. poz. 5ll z poin. z:rr.'), art. 15 ust. 2a ustawy

z drua 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.IJ.22019 r. poz. 688 z p6in. , .'1 ow na podstawie $ 39 ust. I i 2 zal4cznika

do uchwaly Nr IVI l/18 Rady Miasta Biatystok z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie

przyjgcia Programu wsp6lpracy Miasta Bialystok z organizacjami pozarz4dowymi oraz

innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSd pozl'tku publicznego ta 2019 rok i $ 6 ust. 3

Zarz4dzenia Nr lz14l19 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 l ego 2019 r. w sprawie

okeslenia zasad i trybu postgpowania dotycz4cych zlecania, kontroli i rczliczania zadai
publiczny ch zar z4dzam, co nastgpuj e :
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Powolujg Komisjg Konkursow4 zwan4 dalej Komisj4, w celu opiniowania ofert zlolonych
w ramach otwartego konkursu ofert na realizacjE zadania publicznego polegaj4cego

na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej, Swiadczeniu nieodplatnego poradnictwa

ob).v/atelskiego oraz edukacji prawnej w 2O2O r. oraz do przedstawienia propozycji
co do wysokoSci przyznanych Srodk6w, w nastQpuj4cym skladzie:

1)

2)
3)
4)
5)

Renata Helena Sochof
El2bieta Zdanowska
Justl,na Bandoch
Rafal Ciemiak
El2bieta Paszkowska
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$2

Ustalam regulamin pracy Komisji w brzmieniu okre5lonym w zal4czniku do niniej szego

zarz4dzenia.

Obstugg organizacyjn4 Komisji zapewnia Departament Organizacyjny i Nadzoru Urzgdu
Miej skiego w Bialymstoku.

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej sstawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 2019 r. poz- 1571 i t 815
? Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz.U. z 2Ol9 r. poz. 1570.

- przedstawiciel Prezydenta Miasta;

- przedstawiciel Prezydenta Miasta;

- przedstawiciel Prezydenta Miasta;

- przedstawiciel organizacji pozarz4dowej ;

- przedstawiciel organizacji pozarz4dowej.
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Sekretarzowi Miasta i Dyrektorowi DepartamentuWykonanie zarz4dzenia powierzam
Organizacyjnego i Nadzoru.

$4

Zarz4dzerue wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

PREZTDENT TA

dr hab. us2 7'rus&olorti
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TAtqczntk do z ARZ IDZENL A r'l n9l:9ns
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia .,ffi... paZdziernika 2019 r.

pracy Komisji Konkursowej opiniujqcej oferty w ramach otwartego konkursu ofert
na realizacjg zadania publicznego polegaj4cego na udzielaniu nieodplatnej pomocy
prawnej, Swiadczeniu nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
w 2020 roku

$1

Posiedzenie Komisji

l. Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodnicz4cy Komisji.
2. Termin posiedzenia Komisji ustala Przewodnicz4cy Komisji.
3. Do udzielania wyja{nieri i informowania o pracach Komisji jest uprawniony

Przewodnicz4cy Komisji lub osoba przez niego upowainiona.
4. Z posiedzenia Komisji spotz4dza sig protokol ze szczegolnym uwzglgdnieniem zapis6w

dotycz4cych ustaleri podjgty ch przez Komisjg, w tym opinig Komisji w sprawie
przyznania lub nieprzyznania dotacj i oraz wysokoSci dotacji, ktory podpisujq wszyscy

czlonkowie Komisji bior4cy ndzial pny opiniowaniu ofert.
5. Na posiedzeniu Komisji jest sporz1dzana lista obecnodci czlonk6w Komisji'
6. Do czlonk6w Komisji biorqcych udzial przy opiniowaniu ofert stosuje sig przepisy

ustawy z dnia l4 cze,: tca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.lJ. z 2018 r. poz. 2096 z p6in. zm.) dotycz4ce wyl4czenia pracownika. Ka2dy
z czlonk6w Komisji podpisuje stosowne oswiadczenie.

s2

Tryb prac Komisji Konkursowej

l. Regulamin okresla tryb dzialania Komisji powolanej w celu opiniowania ofert zloZonych

w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarz4dowe, o kt6rych mowa w art. 3

ust.2 ustawy z drila 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2Ol9 r. poz. 688 z p,6in. zm.).

2. Komisja dziala na podstawie przepis6w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
poZ)'tku publicznego i o wolontariacie, zal1cznika do uchwaly Nr IUI l/18 Rady Miasta
Bialystok z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjgcia Programu wspolpracy Miasta
Bialystok z organizacjarni pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadz4cymi
dzialalno6d po2ytku publicznego na 2019 rok i $ 6 ust. 3 zavqdzerua Nr 1zl4l19

Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie okreSlenia zasad

i trybu postQpowania dotycz4cych zlecani4 kontroli i rozliczanta zadai.
3. Czlonkowie Komisji wybierajE ze swego grona Przewodnicz4cego Komisji oraz Zastgpc7

Przewodniczqcego zwykl4 wigkszoSci4 glosow w obecnoSci co najmniej polowy
powolanego skladu.

4. Za praca Komisj i jest odpowiedzialny Przewodnicz4cy Komisji, a w przypadku jego

nieobecnoSci obowiqzki Przewodnicz4cego Komisji przejmuje Zastgpca
Przewodniczqcego Komisj i.

REGULAMIN
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5. Czlonkowie Komisji maj4 r6wnie2 dostQp do zlozonych ofert w wersji elektronicznej.

6. Czlonkowie Komisji opiniuj4 zlozone oferty wedtug zasad i w trybie oke6lonym
w warunkach konkursu.

7. Komisja wydaje opinie w sprawie przyznania lub nieprzyznania dotacji poszczeg6lnym

oferentom oraz jej wysoko5ci.
g. Komisja proponuje wyb6r najkorzystniejszej oferty na kazde zadanie odrgbnie

na podstawie karty oceny.
g. Przewodniczqcy Komisji przedklada Prezydentowi Miasta wykaz ofert

rekomendowanych do udzielenia dotacji niezwlocznie po zakoriczeniu posiedzenia.

10. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wtaz z decyzjE o wysoko3ci kwoty
przyznnej dotacji dokonuje Prezydent Miasta w formie zzrz4dzenia.

11. Protokoty z posiedzeri Komisji, odwiadczenia oraz inne dokumenty powstaj4ce w czasie

prac Komisji s4 przechowywane w zbiorze akt Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.
12. Komisja podejmuje decyzje zwykl4 wigkszo6ciq glos6w, w obecnodci co najmniej

polowy skladu Komisji, w glosowaniu jawnym.

13. W przypadku jednakowej liczby punkt6w zdanie decyduj4ce ma Przewodnicz4cy

Komisji.

PREZYDENT IASTA

dr hob.
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