
aAr.Z 4DZENtn, NR. 9l: h. z t
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z onia ...tli.litkr.flud.eA.. ......... ........2021 r.

w sprawie powolania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert podmiotriw

niezalicrany"h do sektora finans6w publicznych na realizacjg zadari publicznych

z zakresu pomocy spolecznej w latach 2022-2023 oraz okre6lenia trybu jej dzialania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(Dz.tJ.22021 r.poz. 1372 z po2n zm.r), art. 15 ust. 2a usta',\y z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 105'7

z po2n. zm.zy' na podsiawie $ 34 ust. I zal4cznika do Uchwaly Nr XXX/463/20

Rady Miasta Biaiystok z dnia 26 pa2dziemika 2020 r. w sprawie przyjgcia Programu

*rp6lpru"y Miast; Bialystok z organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami

pro*airq.ylni dzialatnosi poZl'tku publicznego na 2021 rok i $ 5 ust. 3 Zarz4dzenia

i.lr 144119 Prezydenta Miasia Bialegostoku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie okreSlenia

zasad i trybu postgpowania dotyczqcych zlecania, kontroli i rozliczania zadan publicznych'

zarz4dzam, co nastgpuje:

s1
Powolujg Komisjg Konkursow4, zwan4 dalej ,,Komisjq", do zaopiniowania ofert

podmioiOw niezaliczanych do sektora finans6w publicznych na realizacjE zadafi publicznych

z zakresu pomocy spolecznej w latach 2022-2023:

l. Dzialania n rzecz os6b bezdomnych i zagrozonych bezdomnoSciq przebywaj4cych

na terenie Miasta Bialegostoku.
2. Zwigkszenie poczucia bezpieczeristwa senior6w w miejscu ich zamieszkania poprzez

udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych'

oraz do przedstawienia propozycji co do wysoko6ci przyznanych Srodk6w, w nastqpuj4cym

skiadzie:

1 . Adam Kurluta
2. Barbara Kac perczyk
3. Dorota Trippner
4. ElZbieta Krysiewicz
5. Jolanta El2bieta Swiderska

przedstawiciel Prezydenta Miasta Bialegostoku
przedstawiciel Prezydenta Miasta Bialegostoku
przedstawiciel Prezydenta Miasta Bialegostoku

przedstawiciel organizacji pozarzEdowej w Bialymstoku

przedstawiciel organizaili pozarz4dowej w Bialymstoku

$2
L Komisja obraduje w skladzie co najmniej 3 os6b.

2. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego skladu zwyklq wigkszoSci4 glos6w

Przewodniczqcego Komisj i.

3. Posiedzenie Komisji odbywa sig bez udzialu oferent6w'

4. Komisja podejmuje decyzje wigkszoSciq glos6w w glosowaniu jawnym'

s. w przypadku r6wnej ilosci gloi6w .,2a" i ,,przeciw,' glos decyduj4cy ma Przewodnicz4cy

Komisji.

rZmianatekstujednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz U'22021 r'poz 1834'
, Zmiany tekstu jednolite-go r.rrymienion"j ur,u*y ,ortuly ogloszone w Dz. l.l. 22021 r. poz. 1038. 1246 i 1535



$3
L Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodnicz4cy Komisji.
2. Podstawg prac Komisji stanowi4 oferty kompletne pod wzglgdem formalnym.
3. Komisja wydaje opinig w sprawie przyznania dotacji poszczeg6lnym oferentom oraz jej

wysoko3ci lub o nieprzyznaniu dotacji.
4. Komisja na podstawie przedstawionej oferty mo2e okeSlii zakres zadania, zaproponowai

kwotg finansowania, a tak2e wskazai pozycje wymienione w kosztorysie oferty, kt6re
zostan4 objgte finansowaniem oraz okeSli6 ich wysokoSi.

5. Z posiedzenia Komisji sporz4dza sig protok6l, kt6ry podpisuje Przewodnicz4cy Komisji.

Obslugg organizacyjnq Komisji
Miejskiego w Bialymstoku.

$4
zapewnia Departament Spraw Spolecznych Urzgdu

$s
Wykonanie zarz4dzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta Miasta nadzorujqcemu Departament
Spraw Spolecznych oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku.

$6
Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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