
Zarządzenie nr 6/2021 
Prezydenta Miasta Ciechanów 
z dnia 15.01.2021 roku 

w sprawie: powołania komisji opiniujących oferty złożone w otwartym 
konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Ciechanów na 
2021 rok.  

Na podstawie uchwały nr 290/XXVIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 
roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów na 2021 rok z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1057),  Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:  

§ 1. 

Powołuje się komisję opiniującą oferty złożone w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez 
Prezydenta Miasta Ciechanów na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu w składzie: 

1. Olga Zmudczyńska-Pabich - przewodnicząca 
2. Jerzy Omieciński 
3. Agnieszka Czarnewicz 
4. Katarzyna Tromska 
5. Bartłomiej Zdrojewski6). Maciej Kraszewski 
6. Załącznikiem do zarządzenia jest Regulamin pracy komisji. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. 

Z up. Prezydenta Miasta Ciechanów 

/-/Iwona Kowalczuk 



Załącznik do Zarządzenia nr 6/2021  
Prezydenta Miasta Ciechanów 

z dnia 15.01.2021 roku  

Regulamin pracy Komisji Opiniującej 

§1. 

Komisja Opiniująca zwana dalej „komisją” opiniuje oferty złożone w otwartym konkursie 
ofert na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r, poz. 1057), uchwale nr 290/XXVIII/2020 
Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszeniu o konkursie z dnia 30.11.2020 roku. 

§ 2. 

1. Zadaniem Komisji jest ocena ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku złożonych 
przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz przedłożenie 
Prezydentowi Miasta Ciechanów propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie 
dotacji.  

2. Pracami komisji kieruje Przewodniczący.  

3. Komisja działa na posiedzeniach zamkniętych, zwołanych przez Przewodniczącego 
Komisji, bez udziału oferentów.  

4. Prace Komisji mogą być prowadzone w składzie co najmniej 3 osobowym.  

5. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy o pożytku i o wolontariacie, 
jeżeli:  
a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej;  
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej;  
c) wszystkie powołane w skład osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub 
art.15 ust.2f ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie  

6. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby 
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych której 
konkurs dotyczy. 

§3. 

Komisja przystępując do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, dokonuje kolejno 
następujących czynności:  

1. Członkowie Komisji przed rozpoczęciem obrad zapoznają się z regulaminem oraz składają 
pisemne oświadczenie o braku konfliktu interesów między stronami postępowania 
konkursowego.  



2. Komisja ocenia zgodność oferty z zadaniem określonym w konkursie.  

3. Komisja rozpatruje pod względem merytorycznym oferty spełniające warunki określone w 
ustawie oraz ogłoszeniu o konkursie przyznając odpowiednią ilość punktów. 

§4. 

W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona została tylko jedna oferta, Komisja 
może przyjąć ofertę, jeżeli stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone w ustawie i 
ogłoszeniu o konkursie. 

§5. 

1. 1.Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:  
 oznaczenie miejsca konkursu, godziny rozpoczęcia i zakończenia obrad.  
 imiona i nazwiska członków komisji konkursowej. 
 liczbę wszystkich zgłoszonych ofert w tym spełniających wymagania formalne  
 wskazanie wybranych ofert oraz wysokości proponowanych kwot dotacji 
 wskazanie ofert które nie uzyskały rekomendacji wraz z uzasadnieniem.  

2. Protokół podpisują członkowie Komisji. 

§6. 

Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, 
na które proponuje się udzielenie dotacji w proponowanej wysokości lub nie przyjęcia żadnej 
z ofert oraz pozostałą dokumentację konkursową Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta 
Ciechanów. 


