ZARZĄDZENIE NR B.0050.023.2021
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie powołania Komisji do oceny ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy
społecznej w 2021 r.
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 Uchwały Nr XV/8/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
uprawnionymi na 2021 rok
BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:
§ 1.Powołać Komisję do oceny ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2021 r. pn.: "Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie tym osobom żywności i wydawania jej w punkcie
wydawania żywności", w składzie:
a) Anna Mokry - Inspektor ds. Społecznych Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych,
b) Lidia Pędziwiatr - Inspektor ds. Społecznych Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych,
c) Jolanta Sałęga - Sekretarz Miasta.
§ 2.Sposób i tryb pracy Komisji określa Regulamin Pracy Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 3.Wykonanie i aktualizację treści zarządzenia powierzyć Inspektorowi ds. Społecznych.
§ 4.Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Sekretarz Miasta.
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr B.0050.023.2021
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 8 lutego 2021 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI DO OCENY OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI
ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2021 r.
§1
Prace Komisji prowadzone są w oparciu o przepisy 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.).
§2
Członkowie Komisji wykonują swoje funkcje w ramach obowiązków służbowych.
§3
1. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dotyczące wyłączenia pracownika.
2. Każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że:




nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z podmiotem ubiegającym się
o przyznanie dotacji,
od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostaje w stosunku pracy lub zlecenia
z oferentami oraz nie był członkiem władz podmiotów biorących udział w procedurze
konkursowej,
nie pozostaje z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.

3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
§4
Komisja prowadzi postępowanie konkursowe przy udziale wszystkich jej członków.
§5
Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
§6
Komisja przy rozpatrywaniu ofert:





ocenia możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub
podmiot uprawniony,
ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
organizacja pozarządowa lub podmiot uprawniony będą realizować zadanie publiczne,
uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmiot uprawniony wkład
rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
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uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowych lub podmiotów uprawnionych, które w latach poprzednich realizowały
zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
§7

W toku badania i oceny ofert komisja może żądać wyjaśnień i uzupełnień w zakresie treści składanych
ofert.
§8
Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
§9
Komisja podejmuje decyzję o wyborze oferentów i przedstawia wyniki konkursu Burmistrzowi Miasta
Bierunia, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty do realizacji oraz przeznaczeniu
i wysokości przyznanej dotacji.
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Załącznik do Regulaminu Pracy Komisji do oceny ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 r.

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w 2021 r. pn.:
„Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie tym osobom żywności i wydawania jej w punkcie
wydawania żywności”.
Jednocześnie oświadczam, że:
a) nie pozostaję w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z podmiotem ubiegającym się
przyznanie dotacji,
b) od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/łam w stosunku pracy
lub zlecenia z oferentami oraz nie byłem/łam członkiem władz podmiotów biorących udział
w procedurze konkursowej,
c) nie pozostaję z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

Bieruń, dnia …………………
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