
Zarządzenie Nr 14.2023 

Burmistrza Miasta i Gminy Prusice 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych na 

realizację zadań publicznych na rok 2023. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t.j. Dz.U. 

z 2023 r. poz. 40), art. 15 usta. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.)  w związku z 

ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych na rok 2023, zarządza się co 

następuje:  

 

 

§ 1 

Powołuję komisję konkursową oceniającą i opiniująca oferty na realizację zadań publicznych 

w roku 2023, w następującym składzie: 

1) Robert Adach - Przewodnicząca komisji   

2) Małgorzata Słota – członek 

3) Wiesław Gryz –  członek - radny 

§ 2 

1. Komisja konkursowa jest zespołem opiniująco – doradczym, która ma za zadanie 

ocenić przedłożone oferty na realizację zadań publicznych w 2023 r. 

2. Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

/-/ Burmistrz Gminy Prusice 

Igor Bandrowicz 



REGULAMIN  

Komisji Konkursowej 

do oceny ofert w otwartym konkursie, na realizację zadań publicznych na 2023 r.: 

 

 

 

 

1. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym, jej decyzja nie jest wiążąca dla 

organu ogłaszającego konkurs.  

2. Prace Komisji konkursowej są prowadzone jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co 

najmniej połowa jej składu. Decyzje Komisji konkursowej podejmowane są zwykłą 

większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.         

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

3. Oferty powinny być ocenione przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków 

 komisji konkursowej 

4. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym i przedstawia Burmistrzowi 

kwotowe propozycje przyznania dotacji. 

5. Komisja dokonuje oceny merytorycznej na podstawie karty oceny merytorycznej. 

6. Skala punktacji kryteriów zawarta jest w ogłoszeniu o konkursie. 

7. Po dokonaniu oceny ofert komisja konkursowa sporządzają listy ocenionych 

projektów z przypisaną im oceną punktową i proponowaną kwotą dotacji. 

. 
 

 

 

 


