
zARzADZENrr Nn33)tzo
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia ..0!... listopada 2020 r.

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert zlo2onych
u' ramach otwartego konkursu ofert na realizacjg z dania publicznego polegaj4cego
na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej lub Swiadczeniu nieodplatnego poradnictwa
ob.""watelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r. oraz ustalenia regulaminu pracy
Komisji

Na podstawie art.32 ust. 1i art.92 ust. I pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzqdzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1057) oraz na podstawie $ 34 ust. I i 2 zalEcznlka do uchwaly Nr XXX/463/20 Rady
Miasta Bialystok z dnia 26 paidziemlka 2020 r. w sprawie przyjgcia Programu wsp6lpracy
Miasta Bialystok z organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami prowadz4cymi
dzialalnoS6 po2ytku publicznego na 2021 rok i g 6 ust.3 Zarz4dzelia Nr 144119 Prezydenta
Miasta Bialegostoku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie okre6lenia zasad i trybu postEpowania
dotyczEcych zlecania, kontroli i rozliczania zadan publicznych zarz4dzam, co nastgpuje:

$l
Powolujg Komisjg Konkursow4, zwan4 dalej Komisj4, w celu opiniowania ofert zloionych
w ramach otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego polegaj4cego
na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej lub Swiadczeniu nieodplatnego poradnictwa
obl,rvatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r. oraz do przedstawienia propozycji
co do wysokoSci przyznanych 5rodk6w, w nastgpuj4cym skladzie:

l)
2)
3)
4)
s)

Renata Helena Sochori
El2bieta Zdanowska
Justyna Bandoch
El2bieta Paszkowska
Anna Skorko

- przedstawiciel Prezydenta Miasta;

- przedstawiciel Prezydenta Miasta;

- przedstawiciel Prezydenta Miasta;

- przedstawiciel organizacji pozarz4dow ei.
- przedstawiciel organizacji pozarzedowej.

$2
l. Ustalam regulamin pracy Komisji w brzmieniu okre6lonym w zalqczniku do niniejszego

zarz4dzenia.

2. Obslugg organizacyjne Komisji zapewnia Departament Organizacyjny i Nadzoru Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku.

Wykonanie zarzqdzenia powierzam
Organizacyjnego i Nadzoru.

$3
S ekretarzowi Miasta i Dyrektorowi Departamentu

s4
Zarz4dzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania.

PREZYDENT STA

4

dr hab, Tad Trutkolaski



Zalqcznik do ZARZADZENIA NRL!i /20

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z aniz .Q3....listopada 2020 r.

REGLL,\\II\

pracp' Komisji Konkursowej opiniujqcej oferty w ramach otwartego konkursu ofert
na realizacjg z^d^nia publicznego polegajQcego na udzielaniu nieodplatnei pomocJ-

prawnej lub Swiadczeniu nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej w 2021 roku

$l

Posiedzenie Komisji

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

Przewodniczqcy Komisji lub osoba przez niego upowa2niona.
4. Z posiedzenia Komisji sporz4dza sig protok6l ze szczeg6ltym uwzglgdnieniem zapis6w

dotycz4cych ustaleri podjgtych paez Komisjg, w tym opinig Komisji w sprawie
prz]vz:nania lub nieprzyznania dotacji oraz wysokosci dotacji, kt6ry podpisujq wszyscy
czlonkowie Komisji bioqcy udzial przy opiniowaniu ofert.

5. Na posiedzeniu Komisji jest sporz4dzana lista obecnoSci czlonk6w Komisji.
6. Do czlonk6w Komisji bior4cych udzial przy opiniowaniu ofert stosuje siE przepisy

ustawy z dnia 14 czertxca 1960 r. Kodek postgpowania administracyjnego
(Dz.lJ. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) dotyczqce wyl4czenia pracownika. Ka2dy z czlonk6w
Komisji podpisuje stosowne o6wiadczenie.

s2

Tryb prac Komisji Konkursowej

L Regulamin okreSla tryb dzialania Komisji powolanej w celu opiniowania ofert zlo2onych
w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarzedowe, o kt6rych mowa w art. 3
ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno3ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. lO57).

2. Komisja dziala na podstawie przepis6w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
po2)tku publicznego i o wolontariacie, zal4cznika do uchwaly Nr XXX/463/20 Rady
Miasta Bialystok z dnia 26 paLdziemika 2020 r. w sprawie przyjgcia Programu
wsp6lpracy Miasta Biatystok z organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalnoSi po21'tku publicznego na 2021 rok i S 6 ust. 3 zarzqdzenia

Nr 144/19 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie okreSlenia

zasad i trybu postgpowania dotycz4cych zlecania, kontroli i rozliczania zadah.

3. Czlonkowie Komisji wybierajE ze swego grona Przewodniczqcego Komisji oraz Zastgpca

Przewodnicz4cego zwykl4 wigkszoSci4 glos6w w obecno6ci co najmniej polowy
powolanego skladu.

4. Za pracE Komisji jest odpowiedzialny Przewodnicz4cy Komisji, a w przypadku jego

nieobecnoSci obowiqzki Przewodnicz4cego Komisji przejmuje Zastgpca

Przewodniczqcego Komisji.

4



5. Czlonkowie Komisji maj4 r6wnie2 dostgp do zlo2onych ofert w wersji elektronicznej.
6. Czlonkowie Komisji opiniuj 4 zloione oferty wedtug zasad i w trybie okreilonym

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

oferentom oraz jej wysokoSci.
8. Komisja proponuje wyb6r najkorzystniejszej oferty na ka2de zadanie odrgbnie

na podstawie karry oceny.
9. Przewodnicz4cy Komisji przedklada Prezydentowi Miasta wykaz ofert

rekomendowanych do u&ielenia dotacji niezwloc znie po zakoiczeniu posie&enia.
10. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzjq o wysoko6ci kwoty

przyznanej dotacji dokonuje Prezydent Miasta w formie zarzqdzenia.
I l. Protokoty z posiedzeri Komisji, oSwiadczenia oraz inne dokumenty powstaj4ce w czasie

prac Komisji sq przechowywane w zbiorze akt Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

12. Komisja podejmuje decyzje zwykl4 wigkszo6ci4 glos6w, w obecnoSci co najmniej
polowy skladu Komisji, w glosowaniu jawnym.

13. W przypadku jednakou'ej liczby punkt6w zdanie decydujqce ma Przewodnicz4cy
Komisji.

IASTA

dr hab. Tod ruskolaski
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PREZYDENT


