
ZARZĄDZENIE NR 7 /2010 
BURMISTRZA WYSZKOWA 

z dnia 6 stycznia 2010r 
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrzenia ofert złoŜonych przez 
organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu i opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami na 2010 rok, dofinansowanych z budŜetu Gminy Wyszków. 
 
Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. z 2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) zarządza się, co następuje 
 

§ 1 
1. Powołuje się Komisję Konkursową ds. rozpatrzenia ofert złoŜonych przez organizacje 
pozarządowe na otwarty konkurs ogłoszony przez Burmistrza Wyszkowa na realizację zadań 
publicznych, dofinansowanych z budŜetu Gminy Wyszków, z zakresu kultury, sportu i opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami na 2010 rok  
w  następującym składzie: 
Przewodniczący Komisji: Anna Osowiecka – Zastępca Skarbnika Gminy Wyszków, 
Członek Komisji: Lidia Stępkowska – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, 
Członek Komisji: ElŜbieta Barbara Świtalska – Podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu. 

 
§ 2 

1. Pracami Komisji Konkursowej Kieruje Przewodniczący Komisji. 
2. Prace Komisji Konkursowej są prowadzone, jeŜeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 

dwóch jej członków.  
3. Komisja Konkursowa rozpoczyna postępowanie konkursowe od otwarcia ofert i dokonania 

oceny formalnej obejmującej sprawdzenie czy zostały złoŜone w terminie i zawierają wszystkie 
wymagane informacje i dokumenty wskazane w ogłoszeniu konkursowym stanowiącym 
Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

4. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert wg warunków i kryteriów zawartych w ogłoszeniu 
konkursowym, o którym mowa w pkt 3. 

5. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół zawierający w szczególności:  
skład Komisji Konkursowej, 
nazwy podmiotów składających oferty, 
informacje o odrzuceniu ofert z podaniem przyczyn ich odrzucenia, 
przebieg postępowania konkursowego, 
propozycje dotyczące wyboru ofert wraz z wysokością kwot dotacji i pisemnym uzasadnieniem. 
Protokół podpisują osoby biorące udział w posiedzeniu, wchodzące w skład Komisji 
Konkursowej. 

6. Przewodniczący Komisji Konkursowej w terminie do dnia 18 stycznia 2010r. przekaŜe 
Burmistrzowi Wyszkowa protokół i dokumentację z postępowania konkursowego. 

7. Burmistrz Wyszkowa po podjęciu ostatecznej decyzji o wysokości udzielonych dotacji, w 
terminie do dnia 25 stycznia 2010r., poda wynik konkursu do publicznej wiadomości na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Wyszków. 

§ 3 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania 


