
ZARZADZENTE NR.?*5.. /21
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z ania...&\.J$h.p*ii..... zou t r.

w sprawie powolania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert podmiotriw
niezaliczanych do sektora finans6w publicznych na realizacjg zadari publicznl"ch

z zakresu wspierania rodziny i systemu piecry zastgpczej w latach 2022 - 2023
oraz okre6lenia trybu jej dzialania

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnl m
(Dz. IJ.22021 r.poz. 1372 z poLn zm.r). art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnoSci po2)'tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z po2tt.

zm.2) oraz na podstawie $ 34 ust. 1 zal4czr,ika do Uchwaly Nr XXX/463/20 Rady Miasta
Bialystok z dnia 26 paZdziemika 2020 r. w sprawie przyjgcia Programu wsp6lpracy Miasta
Biaiystok z organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami prowadz4cymi

dzialalnoSi poZl.tku publicznego na 2021 rok i $ 5 ust. 3 Zarz4dzenia Nr 144119 Prez)denta
Miasta Bialegostoktz dnta 27 lutego 2019 r. w sprawie okre5lenia zasad i tryhu postgpouania
dotycz4cych zlecania. kontroli i rozliczania zadarl publicznych. zNz4dzam. co nastqpuje:

$r
Powolujg Komisjg Konkursowq, zwan4 dalej ,.Komisj4". do zaopiniowania ofe(
podmiot6w niezaliczanych do sektora finans6w puhlicznych na realizacjg zadan publicznych
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zaslgpczej w latach ?022 - 2023. pn.:

l. Prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci
i mlodzieiy.

2. Prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego dla dzieci i mlodzie2y w ramach
realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi4zl'wania Problem6u
Alkoholowych.

oraz do przedstawienia propozycji co do wysoko5ci przyznutych Srodk6w. w nastEpuj4cym

skladzie:

1. Adam Kurluta
2. Barbara Kacperczyk
3. Sandra Sanik
4. Elzbieta Krysiewicz
5. Jolanta El2bieta Swiderska

przedstawiciel Prezydenta Miasta Bialegostoku
przedstawiciel Prezydenta Miasta Bialegostoku
przedstawiciel Prezydenta Miasta Bialegosloku
przedstawiciel organizacji pozarz4dowej w Bialymstoku
przedstawicieI organizacj i pozarzEdowej u' Bialymstoku

$2
l. Komisja obraduje w skladzie co najmniej trzech os6b.

2. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego skladu zwykl4 wigkszo6ci4 glos6w

Przewodnicz4cego.
3. Posiedzenie Komisji odbywa sig bez udzialu oferent6w.
4. Komisja podejmuje decyzje wigkszoSci4 glos6w w glosowaniu jawnym.

5. W przlpadku r6wnej iloSci glos6w ,,2a" i ,,przeciw" glos decydujqcy ma Przewodnicz4cy

Komisji.

I Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz. U. 22021 r. poz. | 834.
2 zmiany rekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. u. 22021 r. poz. 1038. 1243 i l5i]5



$3
l. Posiedzenie Komisji prowad zi Przewodntcz4cy .

2. Podstawg prac Komisji stanowi4 oferty kompletne pod wzglgdem formalnym.
3. Komisja wydaje opinig w sprawie przyznatia dotacji poszczeg6lnym oferentom oraz jej

wysoko6ci lub o nieprzyznaniu dotacj i.
4. Komisja na podstawie przedstawionej oferty moze okeSlii zakres zadania. zaproponowa6

kwotg finansowania" a takZe wskaza6 pozycje wymienione w kosztorysie ofeny.
kt6re zostan4 objgte finansowaniem oraz okreSlii ich wysokodi.

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

Obslugg organizacyjnq Komisji
Miejskiego w Bialymstoku.

$4
zapewnia Departament Spraw Spolecznych Urzgdu

$5
Wykonanie zarz4dzenia powierzam ZastQpcy Prezydenta Miasta nadzoruj4cemu Departament
Spraw Spolecznych oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego
w Flialvmstoku.

$6
Zarz4dzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania.
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