ZARZĄDZENIE NR 54/2021
BURMISTRZA WOŁOMINA
z dnia 12 lutego 2021 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, ust. 2b i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Komisję konkursową zwaną dalej „Komisją”, której zadaniem będzie opiniowanie ofert
złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Prowadzenie placówek
wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, zamieszkałych na terenach wiejskich
gminy Wołomin ”, w składzie:
1) Łukasz Marek

- przedstawiciel Burmistrza – Przewodniczący Komisji,

2) Marta Domańska-Gawryś - przedstawiciel Burmistrza – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3) Karol Rajewski

- przedstawiciel Burmistrza – Członek Komisji,

4) Danuta Graszka

- przedstawiciel Burmistrza – Członek Komisji,

5) Grażyna Radomska

- przedstawiciel organizacji pozarządowych – Członek Komisji.

2. Prace Komisji są ważne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej trzech członków komisji
wymienionych w ust. 1.
3. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną
wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy.
4. Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w pracach Komisji inne osoby, których obecność jest
niezbędna dla realizacji zadań Komisji.
§ 2. 1. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej ofert z uwzględnieniem warunków opisanych
w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 15/2021 Burmistrza Wołomina z dnia
18.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz sporządza rekomendację udzielenia dotacji
Oferentom, których oferty spełniają wymagania formalne i merytoryczne oraz rokują najwyższą jakość
wykonania zadania.
2. Złożone w konkursie oferty podlegają łącznej ocenie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków
Komisji.
3. W pierwszej części posiedzenia Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym.
4. Spełnienie wymogów formalnych stanowi warunek dopuszczenia oferty do oceny merytorycznej.
5. W drugiej części posiedzenia Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert.
6. Przy sporządzaniu rekomendacji udzielenia dotacji Komisja uwzględnia tylko te oferty, które uzyskały
pozytywną ocenę merytoryczną.
7. Komisja sporządza protokół posiedzenia zawierający informację z oceny formalnej i merytorycznej ofert
oraz listę oferentów z rekomendacją, o której mowa w ust. 1.
§ 3. 1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.
2. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umów z oferentami, którym zostanie przyznana dotacja.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, zastosowanie ma rozdział VIII Załącznika do
Uchwały Nr XXIV-156/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie
przyjęcia programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina
Elżbieta Radwan
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