
ZARZĄDZENIE NR 12.2019 
WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 
na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na

terenie Gminy Białowieża w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), w związku zuchwałą Nr 
LI/249/18 Rady Gminy Białowieża z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego 
Programu Współpracy Gminy Białowieża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na lata 2019-2023 zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie 
Gminy Białowieża w 2019 r. w następującym składzie:

1. Helena Bagrowska - przewodnicząca Komisji.

2. Małgorzata Urszula Tyszko-Lemecha - członek Komisji.

3. Andrzej Gierasimiuk - członek Komisji.

§ 2. Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym bez udziału oferentów.

§ 3 .1 . Komisja przystępując do opiniowania złożonych ofert, dokonuje kolejno następujących 
czynności:

1) otwiera koperty z ofertami,

2) ustala, które z ofert spełniają warunki formalne określone w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie,

3) jeżeli zaistniała konieczność, wzywa oferenta do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień
w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,

4) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie,

5) rozpatruje merytorycznie oferty spełniające warunki określone w ustawie oraz w ogłoszeniu
o konkursie.

2. Ocena formalna odbywa się w oparciu o kryteria oceny formalnej ofert, określone w załączniku nr 
1 do niniejszego Regulaminu.

3. Kryteria oceny merytorycznej wraz ze skalą punktową zawarte są również w załączniku Nr 1 do 
niniejszego Regulaminu.

4. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

§ 4. 1. Członkowie Komisji, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, zobowiązani są do 
złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) 
dotyczące wyłączenia pracownika.

§5. l.Z  prac komisji sporządza się protokół, który dla swojej ważności powinien być podpisany 
przez wszystkich obecnych członków komisji.
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