
ZARZ1\DZENIE Nr 24/2019 

W ojta Gminy Wisniewie 

z dnia 16lipca 2019 r. 

w sprawie: powolania komisji konkursowej opiniuj(!cej oferty na realizacj~ zadan 
publicznych w 2019 r. w zakresie : Kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i tradycji. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz(!dzie gminnym (tekst 
j ednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z pozn. zm.), w zwi(!zku z art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a 
2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
(tekstjednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z p6Zn. zm.) oraz UchwalyNr 1II/14/2018 Rady 
Gminy w Wisniewie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu 
wspolpracy Gminy Wisniewo z organizacjami pozarz(!dowymi oraz innymi podmiotami 
prowadz(!cymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2019 r. 

W6jt Gminy Wisniewo 

zarz~dza 

co nastypuje: 

, §1 

Powoluje siy Komisj~ Konkursow(! opiniuj(!C<! i oceniaj(!c(! oferty na realizacjy zadan 
publicznych w 2019 r. w zakresie Kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i tradycji; w 
nastypuj(!cym skladzie: 

1. 	 Iwona Rejniak - Przedstawiciel organu wykonawczego jednostki; przewodnicz(!cy 
komisji; 

2. 	 Malgorzata Dr(!zek - Przedstawiciel organu wykonawczego jednostki; czlonek 
komisji; 

3. 	 Anna Zakiewicz - Przedstawiciel organu wykonawczego jednostki; czlonek komisji; 
4. 	 Elzbieta Kaszuba - Przedstawiciel organizacji pozarz(!dowych: Stowarzyszenie 

" Podkrajewiacy" 

§2 



Okresla sit( Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi~cy zal~cznik Nr 1 do niniejszego 
Zarz~dzenia. 

§3 

Zarz~dzenie wchodzi z dniem podjt(cia i podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 



Zal~cznik Nr 1 

do Zarz~dzenia Nr 24/2019 

z dnia 161ipca 2019 r. 

REGULAMIN 

pracy Komisji Konkursowej opiniuj~cej oferty na realizacj~ zadaIi publicznych w 2019 
r. w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz 
dzialalnosci na rzecz dzieci i mlodziezy, w tym wypoczynku dzieci i mlodzie.iy 

§1. 


1. 	 Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisj~, obraduje na posiedzeniach zamkni<ttych, 
bez udzialu oferent6w. 

2. 	 Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodnicz~cy, a w przypadkujego nieobecnosci 
wyznaczony przez Przewodnicz~cego czlonek Komisji. 

3. 	 Przewodnicz~cy z wlasnej inicjatywy lub na wniosek czlonk6w Komisji moze 
zaprosie specjalist<r w dziedzinie obejmuj~cej zakres zadania publicznego, kt6rego 
dotyczy konkurs, z glosem doradczym. 

4. 	 Komisja dziala w skladzie co najmniej 3 os6b. 
5. 	 Czlonek Komisji b<td~cy przedstawicielem oferenta staraj~cego si<r 0 przyznanie 

dotacji nie moze brae udzialu w pracach Komisji dotycz~cych opiniowania ofert tego 
oferenta. 

§2. 

1. 	 Czlonkowie Komisji przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu si<r z wykazem 
zlozonych ofert, skladaj~ oswiadczenie, kt6rego wz6r okresla zal~cznik nr 1 do 
regulaminu. 

2. 	 W posiedzeniach Komisji mog~ brae udzial osoby nienalez~ce do jej skladu, 
wykonuj~ce czynnosci zwi~zane z obslug~ administracyjn~ Komisji. 

3. 	 Z tytulu pracy w Komisji,jej czlonkowie nie otrzymuj~ dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 3. 


http:mlodzie.iy


.. 


1. 	 Zlozone oferty realizacji zadan publicznych poddawane s~ ocenie formalnej i 
merytorycznej. 

2. 	 Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny ofert moze wezwac oferenta do zlozenia 
dodatkowych informacji i uzupelnienia dokumentacji. 

§ 4. 

Z prac Komisji sporz~dza sit( protok61, kt6ry podpisuje Przewodnicz~cy i wszyscy 
czlonkowie Komisji. 

§ 5. 

Komisja przedstawia protok61 0 kt6rym mowa w § 4 W 6jtowi Gminy Wisniewo z propozycj~ 
kwot dotacji na realizacje poszczeg6lnych ofert oraz propozycje rozdzialu 100% srodk6w 
zabezpieczonych w budzecie na realizacjt( poszczeg6lnych zadan w ramach konkursu. 



Zal~cznik Nr 1 

do regulaminu Komisji Konkursowej 

z dnia 16 lipca 2019 r . 

..... ....... ..... .. , dnia .............. . 


Imi~ i nazwisko 

OSWIADCZENIE 

Oswiadczam, ze nie pozostaj~ w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami 
bior~cymi udzial w konkursie, kt6ry moze budzic uzasadnion~ w~tpliwosc co do mojej 
bezstronnosci podczas oceniania ofert. 

Jednoczesnie zobowi~zuj~ sit( do udzialu w pracy komisji konkursowej oceniaj~cej oferty na 
realizacjt( zadania publicznego. 

podpis skladaj~cego oswiadczenie 


