
Zarządzenie Nr 3/2020
Burmistrza Trzcianki

z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji 
pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, 
turystyki i ekologii w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową:

1) Iwona Moraczyńska-Lilleeng - przewodnicząca komisji, przedstawiciel 
Burmistrza Trzcianki;

2) Izabela Zawalniak - członek komisji, przedstawiciel Burmistrza Trzcianki;

3) Anna Stańczyk - członek komisji, przedstawiciel Burmistrza Trzcianki;

4) Robert Matkowski - członek komisji, przedstawiciel organizacji 
pozarządowej;

5) Mariusz Gawrych - członek komisji, przedstawiciel organizacji 
pozarządowej.

§ 2. Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi załącznik do 
zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Edukacji, 
Kultury i Sportu.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Id: E8290407-C09C-4014-9125-28189C8003DA. Podpisany Strona 1



Załącznik do zarządzenia Nr 3/2020
Burmistrza Trzcianki
z dnia 7 stycznia 2020 r.

REGULAMIN

pracy komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, turystyki i ekologii
w 2020 roku.

1. Komisja konkursowa zwana dalej „komisją” działa na podstawie
zarządzenia Burmistrza Trzcianki w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury,
turystyki i ekologii w 2020 r.

2. Komisja jest organem opiniodawczym w zakresie oceny oraz określenia
wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące
działalność społecznie użyteczną w sferze kultury fizycznej.

3. W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami
składającymi ofertę poprzez członkostwo, wolontariat, udział we władzach
podmiotów ubiegających się o dotacje oraz osoby, które z takimi
podmiotami są związane stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskują
przychód.

4. Oświadczenie członka komisji, dotyczące braku przesłanek wyłączenia,
członek komisji składa przed przystąpieniem do opiniowania ofert.

5. Oferty są oceniane formalnie przez jednego członka komisji, zgodnie z
wymogami formalnymi zawartymi w ogłoszeniach konkursowych.

6. Oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną są udostępniane
pozostałym członkom komisji w elektronicznym systemie naboru
wniosków do oceny merytorycznej, przy czym członkom komisji
przedstawiane są także oferty odrzucone pod względem formalnym oraz
powody ich odrzucenia.

7. Członkowie komisji oceniają każdą ofertę indywidualnie, według
kryteriów ustalonych w ogłoszeniu konkursowym.

8. System wyciąga średnią z ocen punktowych i tworzy ranking ofert.
9. Ostateczna decyzja komisji o dofinansowaniu wybranych ofert, które

znalazły się na liście rankingowej, następuje na posiedzeniu komisji w
obecności co najmniej 3 członków.

10.Komisja przedstawia Burmistrzowi Trzcianki protokół z posiedzenia
komisji oraz listę ofert wraz z proponowanymi kwotami dotacji, w
terminie umożliwiającym realizację zadań publicznych zawartych w
ogłoszeniu konkursowym.

Id: E8290407-C09C-4014-9125-28189C8003DA. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 3/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji
pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury,
turystyki i ekologii w 2020 roku

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji
publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową
w celu opiniowania złożonych ofert.

W skład komisji konkursowej, powołani zostali pracownicy Urzędu
Miejskiego Trzcianki, jako przedstawiciele Burmistrza Trzcianki oraz dwóch
przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgłoszonych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert w 2020 r. przez Stowarzyszenie Bezpieczny Port
oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
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