
Zarządzenie nr  12 / 2008 
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej  

z dnia 20 marca 2008 roku 
 
 
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na 
realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego. 
 
 
Działając na podstawie art. 30 w zw. z art.7 ust. 1 pkt.19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 
roku, Nr 96, poz. 873 ), zarządza się co następuje: 

 
§ 1 

 
Powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie: 

• Przewodnicząca Komisji - Maria Górska - Sekretarz Miasta 

• Członek Komisji  – Małgorzta Stępień-Przygoda – Kierownik Referatu Planowanie       
i Rozwój Miasta  

• Członek Komisji – Maria Rychlik – Inspektor ds. komunikacji społecznej                      
i współpracy z organizacjami pozarządowymi 

• Członek Komisji – Joanna Trzeciak-Walc- radna - Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu 

• Członek Komisji – Anna Wrzosek- radna – Członek Komisji Oświaty, Kultury             
i Sportu 

 
§ 2 

 
Regulamin prac Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

             /-/ 
 Andrzej Kościelny 



                                                                                           Załącznik do Zarządzenia nr 12/2008 
                                                                                          Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej 

                                                                           z dnia 20 marca 2008 roku 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
 

PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ 
 
 

 
§ 1 

 
1. Komisja Konkursowa zwana dalej Komisją działa na podstawie niniejszego zarządzenia. 
2. Komisja jest organem opiniodawczym w zakresie oceny oraz określenia wysokości 
dofinansowania ofert zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie . 
3. Komisja działa na posiedzeniach. 
4. Komisja moŜe realizować swoje zadania jeŜeli w posiedzeniu uczestniczy minimum 4/5 
składu osobowego Komisji. 
5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności osoba 
pisemnie przez niego upowaŜniona. 
6. Po otwarciu ofert kaŜda z osób wchodzących w skład Komisji oświadcza, Ŝe nie jest 
związana z podmiotami wnioskującymi o dotację. 

 
§ 2 

 
1. Komisja podczas obrad sprawdza i ustala, czy oferty odpowiadają wymogom formalnym. 
2. Komisja dokonuje oceny merytorycznej. 
3. Opinie Komisji są formułowane na zasadzie konsensusu. 
4. W przypadku nie osiągnięcia konsensusu Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością 
głosów. 
5. Po zakończeniu oceny Komisja przedstawia swoje stanowisko Burmistrzowi Miasta do 
akceptacji, w celu podjęcia ostatecznej decyzji. 

 
§ 3 

 
Protokół z obrad Komisji podpisują wszyscy członkowie Komisji. 
 
 
 

   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

             /-/ 
 Andrzej Kościelny 


