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ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2716.2017.SO 
PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 

Z DNIA 14  LISTOPADA 2017 ROKU 

w sprawie powołania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy           
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
na realizację zadań publicznych w 2018 roku. 

Na podstawie art. 15 ust. 2a - 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) i art. 30 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  
poz. 1875),  

z a r z ą d z a m 

§ 1 

Powołuję Komisje Konkursowe do opiniowania ofert złożonych przez organizacje  
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań 
publicznych w 2018 roku, zwane dalej „Komisjami”. 

§ 2 

1. Ustalam następujące składy Komisji: 
1)   Zadania z zakresu kultury i sztuki: 
a) Zastępca Prezydenta Miasta właściwy ze względu na zakres tematyczny konkursu 

- Przewodniczący Komisji Konkursowej; 
b) Zastępca Przewodniczącego Komisji - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich; 
c) Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej nadzorujący działalność Wydziału 

Spraw Obywatelskich lub Sekretarz Miasta; 
d) Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki; 
e) Naczelnik Wydziału Promocji; 
f) Dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
2)   Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki: 
a) Zastępca Prezydenta Miasta właściwy ze względu na zakres tematyczny konkursu 

- Przewodniczący Komisji Konkursowej; 
b) Zastępca Przewodniczącego Komisji - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich; 
c) Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej nadzorujący działalność Wydziału 

Spraw Obywatelskich lub Sekretarz Miasta; 
d) Naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki; 
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e) Dyrektor Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; 
f) Dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
3)  Zadania z zakresu edukacji: 
a) Zastępca Prezydenta Miasta właściwy ze względu na zakres tematyczny konkursu 

- Przewodniczący Komisji Konkursowej; 
b) Zastępca Przewodniczącego Komisji - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich; 
c) Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej nadzorujący działalność Wydziału 

Spraw Obywatelskich lub Sekretarz Miasta; 
d) Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki; 
e) Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej; 
f) Dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
4)   Zadania z zakresu polityki społecznej: 
a) Zastępca Prezydenta Miasta właściwy ze względu na zakres tematyczny konkursu 

- Przewodniczący Komisji Konkursowej; 
b) Zastępca Przewodniczącego Komisji - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich; 
c) Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej nadzorujący działalność Wydziału 

Spraw Obywatelskich lub Sekretarz Miasta; 
d) Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej; 
e) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej; 
f) Dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
5)   Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 
a) Zastępca Prezydenta Miasta właściwy ze względu na zakres tematyczny konkursu 

- Przewodniczący Komisji Konkursowej; 
b) Zastępca Przewodniczącego Komisji - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich; 
c) Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej nadzorujący działalność Wydziału 

Spraw Obywatelskich lub Sekretarz Miasta; 
d) Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej; 
e) Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej; 
f) Dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 
6)   Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalaz-
czości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwią-
zań technicznych w praktyce gospodarczej: 
a) Zastępca Prezydenta Miasta właściwy ze względu na zakres tematyczny konkursu 

- Przewodniczący Komisji Konkursowej; 
b) Zastępca Przewodniczącego Komisji - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich; 
c) Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej nadzorujący działalność Wydziału 

Spraw Obywatelskich lub Sekretarz Miasta; 
d) Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego; 
e) Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej; 
f) Dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 
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7)   Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności: 
a) Zastępca Prezydenta Miasta właściwy ze względu na zakres tematyczny konkursu 

- Przewodniczący Komisji Konkursowej; 
b) Zastępca Przewodniczącego Komisji - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich; 
c) Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej nadzorujący działalność Wydziału 

Spraw Obywatelskich lub Sekretarz Miasta; 
d) Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego; 
g) Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej;  
e) Dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 
 

§ 3 

1. Przyjmuje się następujący sposób naboru przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do prac Komisji: 
1.) Prezydent Miasta zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymie-

nione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie do wskazania osób do udziału w pracach Komisji w związku z ogłasza-
nymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 
realizowanych w trybie ww. ustawy; 

2.) Zgłoszenia należy dokonać za pomocą „Formularza zgłoszeniowego członka 
Komisji Konkursowej wskazanego przez organizację pozarządową”, stano-
wiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

3.) na podstawie zgłoszeń tworzy się listę osób wskazanych przez organizacje 
pozarządowe do udziału w pracach Komisji. 

2. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej zaprasza 
na obrady Komisji dwie osoby z listy wskazanej w ust. 1 pkt 3. 

3. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organi-
zacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie. 

4. Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcy w posiedzeniu 
uczestniczyć mogą - z głosem doradczym - eksperci posiadający specjalistyczną 
wiedzę w zakresie będącym przedmiotem prac Komisji. 

§ 4 

Nadzór nad przebiegiem realizacji zleconego przez Miasto zadania sprawuje Wydział 
Spraw Obywatelskich wraz z wydziałem merytorycznie właściwym ze względu  
na rodzaj zadania lub Miejskim Zarządem Oświaty. Tryb i warunki jego wykonywania 
określa „Regulamin kontroli realizacji zleconych zadań publicznych”, stanowiący  
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

   
§ 5 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
nadzorującemu działalność Wydziału Spraw Obywatelskich. 
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§ 6 

Traci moc Zarządzenie Nr ON.0050.1742.2017.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych  
do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  
pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych w 2017 roku 
oraz Zarządzenie Nr ON.0050.1829.2016.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji  
konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe  
oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych  
w 2017 roku. 
 
 

§ 7 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


