ZARZADZENIE NR .....1.../21
PREZYDENTA M IASTA BIALEGOSTOKU
z dnia ........... ........czerwca 2021 r,
w sprarvie powolania oraz okreSlenia zasad i trybu dzialania Komisji Konkursowej
do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacjg zadari publicznych
w zakresie wypoczynku dzieci i mlodzieiy pn. ,,Wypoczynek letni dzieci i mlodzieiy
szkolnej - Wakacje 2021".

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. LJ. z 2O2O r. poz. 713 ze zm.t\, art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. lJ. z 2020 r. poz. 1O57 ze zm.2) oraz
$ 34 i $ 35 zalqcznrka do uchwaly Nr XX)?463l20 Rady Miasta Bialystok z dnia
26 pt2dziemika 2020 r. w sprawie przyjgcia Programu wsp6lpracy Miasta Bialystok
z orgarizacjami pozarz4dowyrni oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoS6 pozytku
publicznego ra 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 4516) i $ 5 ust. 3
zarz4d:r:nia Nr 144, I 9 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 lutego 201 9 r. w sprawie
okreilenia zasad i- trybu postEpowania dotycz4cych zlecania, kontroli i rozliczarria zadai
publicznych zarz4dzam, co nastgpuje:
$ 1.
Komisj4 - do zaopiniowania ofert na realizacjE
zwanE
dalej
Konkursowq
Powolujg Komisjg
zadan publicznych w zakesie w)?oczynku dzieci i mlodzie2y pn. ,,Wlpoczynek letni dzieci
i mlodzie2y szkolnej Wakacje 2021" oraz do przedstawienia propozycji co do wysoko6ci
przyznanych 5rodk6w, w nastgpujQcym skladzie:

-

-

I ) Magdalena Senderacka - przedstawiciel Prezydenta Miasta Bialegostoku - Przewodnicz4cy,
2) Marta Reriko - przedstawiciel Prezydenta Miasta Bialegostoku - Zastgpca Przewodnicz4cego,
3) Roman Tatarzyiski - przedstawiciel Prezydenta Miasta Bialegostoku,
4) Anna Zaary - przedstawiciel organizacji pozarz4dowej,
5) Anna Pucilowska - przedstawiciel organizacji pozarz1dowej.
$2.
przepisy
z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici po2ytku
o
ustawy
Komisja dziala w oparciu
publicznego i o wolontariacie, uchwaiy Nr XXX/463/20 Rady Miasta Bialystok z dnia
26 paidziemlka 2020 r. w sprawie przyjgcia Progtamu wsp6lpracy Miasta Bialystok
z orga:nizacjami pozan4dowymi oraz innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSi pozytku
publicznego na 2021 rok oraz zarzqdzenia Nr 144119 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia
27 lutego 2019 r. w sprawie okreSlenia zasad i trybu postgpowania dotyczEcych zlecania,
kontroli i rozliczania zadah publicznych.
$3.
I . Termin posiedzenia Komisji Konkursowej ustala jej Przewodniczqcy.
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 of'erty za poSrednictwem platformy Witkac.pl.
5. Komisja Konkursowa opiniuje oferty kompletne pod wzglgdem formalnym, wedlug kryeri6w
oceny merltorycznej, okre(lonych w warunkach ogloszonego konkursu ofert oraz proponuje
kwotg dofinansowania.

6. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje wigkszoSci4 glos6w. W przypadku r6wnej liczby
glos6w rozstrzyga glos Przewodnicz4cego Komisji.
I Zmiany tektu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r
poz. 1038.
2
Zmiany tekstu jednolilego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038.

lN

$4.
Z kaZdego posiedzenia Komisji Konkursowej sporz4dza sig protok6l.

$s.
Obslugg administracyjn4 Komisji zapewnia Departament Edukacji Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku.

$6.
Wykonanie zarzqdzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta Miasta Bialegostoku, nadzoruj4cemu
Departament Edukacji Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oraz Dyrektorowi Departamentu
Edukacji.

s7.
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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