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z
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20ler.

w sprawie powolania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert
w otwartym konkursie na wylonienie operatora projekt6w
zadtnia publicznego pod nazwq ,,Aktywni Sqsiedzi"

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. IJ. z 2019 r. poz. 506 ze zm.\), art. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.22019 r. poz.688) oraz $ 5 ust.
3 Zarz4dzeriaNr 144119 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 \lego 2019 r. w sprawie
okredlenia zasad i trybu postgpowania dotyczqcych zlecania, kontroli i rozliczania zaAai
publicznych zrzqdzam, co nastgpuje.
$1
Powolujg Komisjg Konkursow4 do zaopiniowania ofert zlo2onych w otwartym konkursie na
wylonienie operatora projekt6w zadania publicznego pod nazwq ,yA,ktyrvni S4siedzi" oraz do
przedstawienia propozycji wysokoSci przyrtanych Srodk6w w nastgpuj4cym skladzie:
1) przedstawiciele Prezydenta Miasta Bialegostoku:
a) Urszula Dmochowska - Przewodniczqca Komisji;
b) Anna Malgorzata Pawlowska czlonek Komisji;
c) Alicja Regucka - czlonek Komisji;
2) osoby wskazane przez organizacje pozarz4dowe lub podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoici poiytku publicznego

i

o

wolontariacie:

a)
b)

El2bieta

Bubienko czlonek Komisji;

Anna Skorko

-

czlonek Komisji.

$2
Obslugg organizacy'n4 Komisji Konkursowej zapewnia Centnrm AktywnoSci Spolecznej
Urz4d Miejski w

Bialymstoku.

$3

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi zalqcznik do niniejszego zarz4dzenia.

I Zmiany tekstu jednolitego wyrnienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2019 t. poz. 1309

t,

t5

$4
Wykonanie zan4dzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta Miasta nadzoruj4cemu sprawy
wsp6lpracy z organizacjarni pozarz4dowymi oraz Dyrektorowi Centrum Aktlwno5ci
Spolecmej.

$s
Zarz7dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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PREZYDENTA MIASTA BIAI-EGOSTOKU
z

dnia 5l lioto,

2019 r.

I

Regulamin pracy Komisji Konkursowej opiniujqcej oferty
w otwartym konkursie ofert na wylonienie operatora projekt6w
zadania publicznego pod nazw4: ,,Aktywni S4siedzi"

$1
Sklad Komisji Konkursowej

1. Komisja Konkursowa obraduje w skladzie co najmniej

2.
3.
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Przewodnicz4cej lub Zastgpcy Przewodnicz4cej Komisji.
Przewodticz4ca Komisji moie zaprosil do udzialu w pracach Komisji z glosem
doradczym osoby posiadaj4ce specjalistyczn 4 wiedzg w dziedzinie obejmuj4cej zakres
zaAania ptblicznego, kt6re go dotyczy konkurs.
Osoby wskazane przez orgarizacje pozarz4dowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozlku publicznego
o wolontariacie wykonuj4 sw6j mandat spolecznie, przedstawiciele Prezydenta
Miasta Bialegostoku - w ramach obowipk6w sluZbowych.
Do czlonk6w Komisji Konkursowej stosuie sig przepisy ustawy z dria 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. po2.2096 ze zm.)
dotycz4ce wyl4czenia pracownika. Kuzdy
czlonk6w Komisji Konkursowej
podpisuj e stosowne o6wiadczenie.
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Posiedzenia Komisji Konkursowej
1

.

2.
3.

Terminy posiedzeri Komisji ustala jej Przewodnicz4ca.
Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera Zastgpcg Przewodnicz4cej Komisji.
Posiedzenia Komisji Konkursowej prowadzi Przewodnicz4ca, a w przypadku jej
nieobecnoSci - Zastgpca Przewodnicz4cej Komisji.
ketizdego posiedzenia Komisji sporz1dza sig protok6l, kt6ry podpisuj4
Przewodnicz4ca oraz osoba protokotuj4ca posiedzenie.
Posiedzenia Komisji Konkursowej odbyrraj4 sig bez udzialu oferent6w.

4. Z
5.

$3

Tryb prac Komisji Konkursowej

1. Komisja Konkursowa dziala na podstawie przepis6w ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnodci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.
poz.688).
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2.

Podstawg prac Komisji Konkursowej stanowi4 kompletne pod wzglgdem formalnym
oferty, przyjmowane zgodnie z podanl, ni do publicznej wiadomoSci warunkami
konkursu okreSlonymi w Zan4dzenit Nr 551/19 Prezydenta Miasta Bialegostoku
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wylonienie
operatora projekt6w zadania publicznego pod nazw4 ,,Aktyrvni S4siedzi".
Konkursowa dokonuje oceny ofert wedlug zasad w trybie okredlonym
Komisja
3.
w warunkach konkursu na wylonienie operatora projekt6w zadania publicznego pod
nazw4:,,Aktyrvni S4siedzi".
4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej kaZdej oferty poprzez weryfikacjg
wypelnionej przez Centntm Aktyvmo5ci Spolecznej Karty oceny formalnej
na realizacjg zadaria, kt6rej wz6r okte{la Zal4cznik Nr 2 do zarz4dzenia Nr 551/19
Prezydenta Miasta Bialegostoku z dfia l2lipca 2019 r., o kt6rym mowa w ust. 2.
5. Oferty spelniaj4ce wymagania forma-lne s4 poddawane ocenie merforycznej.
6. Ocena merltoryczna ofert jest dokonywana przez Komisjg Konkursow4 poprzez
przyznatie odpowiedniej liczby punkt6w na formularzu Karty oceny merltorycznej
oferty na realizacjE zadaria, kt6rej wz6r okreSla zal4cznik Nr 3 do zarz4dzenia
Nr 551/19 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 12 lipca 2019 r.
7. Czlonkowie Komisji Konkursowej mog4 opiniowad oferty za po5rednictwem
platformy Witkac.pl.
8. Komisja Konkursowa wydaje opinig w sprawie przlznNia dotacji poszczeg6lnl,rn
oferentom oraz jej wysokoSci lub o nieprzyznaniu dotacji.
9. Komisja Konkursowa na podstawie przedstawionej oferty mo2e okreSlid zakres
zadartia, zaproponowa6 kwotg dofinansowania, a takZe wskazad pozycje wyrnienione
w kosztorysie projektu, kt6re zostanq objgte dofinansowaniem oraz okre5li6 ich
wysokoS6.
10. Z ptzebiegt posiedzenia Komisji Konkursowej sporz4dza sig protok6l, k16ry zawiera:
1) oznaczenie miejsca i czasu przeprowadzenia posiedzenia,
2) imiona i nazwiska obecnych czlonk6w Komisji Konkursowej,
3) liczbg zlo2onych ofert,
4) wskazanie ofert odpowiadaj4cych warunkom okre5lonym w ustawie z dnia
24 kwietnia 2013 roku o dzialalnoSci pozl'tku publicznego i o wolontariacie oraz
w ogloszeniu o konkursie.
5) wskazanie ofert nie odpowiadaj4cych warunkom okreSlonym w ustawie z dnia
24 kwietnia 2013 roku o dzialalno5ci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz
w ogloszeniu o konkursie.
6) wskazanie ofert, na kt6re proponuje sig udzielenie dotacji, nie udzielenie dotacji
albo stwierdzeni e, 2e Zadna nie zostala przyjgta - wraz z uzasadnieniem,
7) podpis Przewodnicz4cej Komisji Konkursowej oraz osoby protokolujqcej
posiedzenie.
1 1. Przewodnicz4ca Komisji Konkursowej przedklada Prezydentowi Miasta opinig
Komisji Konkursowej niezwlocznie po zakoriczeniu posiedzenia.
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Spos6b podejmowania decyzji przez Komisjg Konkursow4

1.

d

Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykl4 wigkszoSci4 glos6w w glosowaniu
jawnym.

2. W

przypadku r6wnej ilo6ci glos6w ,,2a" i ,,przeciw", glos decydujqcy ma
P rzew o dnicz4ca Komisj i Konkursowej.
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