
z ArIZ4DZENTr Nn .*.! 5....12:

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
, ani^ ,(h. marca 2023 r.

w sprawie powolania oraz okreSlenia zasad i trybu dzialania Komisji Konkursowej

do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacjg zadai publicznych

w zakresie edukacji i wychowania w 2023 roku.

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie grninnym
(Dz. lJ . z 2023 r. poz. 40), art. I 5 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. tJ. z 2022 r. poz. 1327 ze nn.t) oraz $ 32 zalqcznika
do uchwaly Nr LXll852l22 Rady Miasta Bialystok z dnia 24 puidziernlka 2022 r. w sprawie
przylgcia Programu wsp6lpracy Miasta Bialystok z organizacjani pozarzqdowymi

oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci pozltku publicznego
i o wolontariacie na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 r. poz. 4639) i $ 5 ust. 3

zarz4dzenia Nr 144119 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 lvtego 2019 r. w sprawie
okre6lenia zasad i,trybu postgpowania dotycz4cych zlecania, kontroli i rozliczania zadah
publicznych zarzqdzam, co nastgpuje:

$ 1.

Powolujg Komisjg Konkursow4 - zwan4 dalej Komisj4 do zaopiniowania ofert na realizacjg
zadan publicznych z zakresu edukacji i wychowania w 2023 roku oraz do przedstawienia
propozycji co do wysokoSci przyztanych Srodk6w, w nastgpuj4cym skladzie:

1) Magdalena Senderacka - przedstawiciel Prezydenta Miasta Bialegostoku Przewodniczqcy;
2) Elzbieta Iwaniuk - przedstawiciel Prezydenta Miasta Bialegostoku - Zastgpca

Przewodnicz4cego;
3) Joanna Perkowska - przedstawiciel Prezydenta Miasta Bialegostoku;
4) Marta Chomaniuk - przedstawiciel organizacji pozarz4dowej;
5) Monika Lewko - przedstawiciel organizacji pozan4dowej.

$2.
Komisja dziala w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie, uchwaly Nr LXU852|22 Rady Miasta Bialystok z dnia
24 puidziemika 2022 r. w sprawie przyjEcia Programu wsp6lpracy Miasta Bialystok
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o dzialalnoSci po2yku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok oraz zarz4dzenia Nr 144119

Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie okreSlenia zasad i trybu
postgpowania dotycz4cych zlecania, kontroli i rozliczania zadaf, publicznych.

$ 3.

1. Termin posiedzenia Komisji Konkursowej ustala jej Przewodnicz4cy.
2. Posiedzenie Komisji Konkursowej prowadzi Przewodnicz4cy, a w przypadku jego

nieobecnoSci - Zastgpca Przewodnicz4cego.
3. Posiedzenie Komisji mo2e odbyi sig przy wykorzystaniu Srodk6w komunikacji elektronicznej

i telefonicznej.
4. Czlonkowie Komisji mog4 opiniowai oferty za poSrednictwern platformy Witkac.pl.
5. Komisja Konkursowa opiniuje oferty kompletne pod wzglgdem formalnym, wedlug krlteri6w

oceny merytorycznej, okre6lonych w warunkach ogloszonego konkursu oferl oraz proponuje
kwotg dofinansowania.

6. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje wigkszoSci4 glos6w. W przypadku r6wnej liczby
glos6w rozstrzyga glos Przewodnicz4cego Komisji.

$4.

tu

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2022 r. poz. l8l2



Z ka2dego posiedzenia Komisji Konkursowej sporz4dza sig protokol.

$s.
obslugg administracfnq Komisji zapewnia Departament Edukacji Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku.
$6.

wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu Edukacji Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku.

$7.
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniern podpisania.
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