ZARZĄDZENIE NR&./21

PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dniaX^ stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15 ust. 2a - 2f ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz Uchwałą XXXI/265/20 Rady Miasta Żyrardowa

z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2021 (Dz. U. Woj. Maz. poz. 11750, z dn. 1 grudnia 2020 r.), zarządzam

co następuje:

§1Powołuję Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w składzie:

1) Adam Lemiesz - Przewodniczący Komisji,
2) Kamil Przybyłowski - Sekretarz Komisji,

3) Ewelina Szalak - Członek Komisji,

4) Monika Gwiaździńska - Wrzesień - Członek Komisji,
5) Artur Pietrus - Członek Komisji,
6) Arkadiusz Rzepecki - Członek Komisji,

7) Arkadiusz Sowa - Członek Komisji,

8) Ryszard Adamiak - Członek Komisji.

§2.
Komisja Konkursowa działa na podstawie regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego

zarządzenia.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik
/\
do Zarządzenia Nr O../21
Prezyderjia Miasta Żyrardowa
z dnia/j. stycznia 2020 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

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

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji pracami Komisji kieruje Sekretarz

Komisji.

4. Komisja realizuje swoje działania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej

2/3 jej składu.
5. Posiedzenie Komisji odbywa się w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

6. Za udział w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
7. W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych,

których konkurs dotyczy.

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.

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. 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 i jej wysokości.

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 Urzędu Miasta

Żyrardowa, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Żyrardowa i na stronie
internetowej Miasta: www.zyrardow.pl.
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