ZARZĄDZENIE Nr 433/19
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia _ ' kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, i 2f ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.
poz. 450, z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr III/l 1/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 grudnia

2018 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi
na 2019 rok, zarządzam co następuje:
§1.

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert realizacji zadania
publicznego: zapewnienie opieki nad rodziną, dzieckiem niepełnosprawnym, w zakresie
wyrównywania szans tych osób, w składzie:
1. Sylwester Osiński
2. Anna Krupa

- Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa -Przewodniczący Komisji

- Skarbnik Urzędu Miasta Żyrardowa - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Wiesława Wardziak

- Przedstawiciel Urzędu Miasta Żyrardowa - Sekretarz Komisji

4. Ewelina Szalak

- Przedstawiciel Urzędu Miasta Żyrardowa - Członek. Komisji

5. Ewa Laguna

- Przedstawiciel organizacji pozarządowej - Członek Komisji

§2.

Komisja Konkursowa działa na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszego
zarządzenia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik
, .
do Zarządzenia Nr '9/19
Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dnia
kwietnia 2019 r.

Regulamin Pracy dla Komisji Konkursowej
Postanowienia ogólne.

1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący Komisji.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji posiedzenie Komisji prowadzi
Zastępca Przewodniczącego, a w razie nieobecności Zastępcy Przewodniczącego - Sekretarz
Komisji.

4. Komisja obraduje w składzie nie mniejszym niż 2/3 jej składu.
5. Posiedzenie Komisji odbywa się w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.
6. Z tytułu pracy w komisji, jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Opinie wydawane przez Komisję.
1. Komisja opiniuje oferty wpływające na otwarty konkurs ofert.

2. Komisja rozpatruje oferty w pierwszej kolejności pod względem formalnym.
3.1. Członkowie Komisji kierują się przy ocenie ofert kryteriami zamieszczonymi
w ogłoszeniu konkursowym.
3.2. Członkowie Komisji opiniując poszczególne oferty przyznają za każde kryterium punkty.
(Skala punktowa dla poszczególnych kryteriów zamieszczana jest w ogłoszeniu
konkursowym).

4.1. Każda oferta jest rozpatrywana osobno, przez poszczególnych członków Komisji.
4.2. Ocena końcowa przyznana przez danego członka Komisji jest sumą przyznanych przez
niego punktów.

5.1. Ocena końcowa danej oferty jest średnią z ocen wystawionych przez oceniających
członków Komisji.
5.2. Ocenę końcową wylicza Sekretarz Komisji lub inny członek Komisji wyznaczony przez
prowadzącego posiedzenie Komisji.
6. Protokół z prac Komisji sporządza Sekretarz lub inny członek Komisji wyznaczony przez
prowadzącego posiedzenie Komisji.

7.1. Lista podmiotów wnioskujących o dotację wraz z przyznaną liczbą punktów
przedstawiana jest Prezydentowi Miasta.
7.2. Prezydent Miasta podejmuje decyzję o udzieleniu dotacji.

Postanowienia końcowe.
1. Z prac Komisji zostają wyłączeni członkowie Komisji bezpośrednio związani z instytucją
składającą wniosek bądź z samą ofertą.

2. Wyniki konkursu ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Żyrardowa i na stronie internetowej Miasta: www.zyrardow.pl.

