
ZARZĄDZENIE 

Nr OA.0050.190.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

z  dnia 14 sierpnia 2017 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr Nr OA.005.101.2017zdnia 26 kwietnia 2017 r  w 

sprawie powołania Komisji ds. wspierania inicjatyw lokalnych.

§ 1

W Zarządzeniu nr OA.005.101.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, z dnia 26 kwietnia 2017 r w 

sprawie powołania Komisji ds. wspierania inicjatyw lokalnych wprowadza się następujące zmiany:

1) Z określonego w § 1 składu Komisji wykreśla się osobę członka Komisji Pana Pawła Lemaniaka

-  Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu i w to miejsce wpisuje się nowego członka 

Komisji Pana Mieczysława Kęska – Dyrektora Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

2) Wykreśla się dotychczasową treść  § 2 pkt 5 i w to miejsce wpisuje się jego nowe brzmienie 

„ 5. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych inicjatywie lokalnej przez wszystkich 

członków komisji stanowi „ocenę inicjatywy”. Oferty, które otrzymały ocenę poniżej 40 

punktów nie podlegają dofinansowaniu”

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia nr Nr OA.005.101.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Strategii,  Rozwoju  Gospodarczego  i

Promocji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



ZARZĄDZENIE 

Nr OA.0050.101.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

z  dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji ds. wspierania inicjatyw lokalnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2016r., poz. 446 z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 286/XXXIV/2017 z dnia 31

marca 2017 r.,  w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2017 r. poz.2607) oraz z w

związku z art. 19b – 19h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (Dz.U. 2017 poz. 573), 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje  się  Komisję  ds.  wspierania  inicjatyw  lokalnych,  której  zadaniem  jest  ocena  wniosków

składanych w ramach inicjatywy lokalnej, w składzie: 

1. Przewodnicząca Komisji – Eleonora Lejda Kuklewicz – Przedstawiciel Rady Miejskiej 

2. Członek Komisji – Agnieszka Węgrzyn- Przedstawiciel Rady Miejskiej 

3. Członek Komisji – Aneta Bruzda – Biuro Budżetu i Analiz Urząd Miasta i Gminy Myślenice 

4. Członek Komisji – Agnieszka Horab- Inspektor Wydziału Strategii Rozwoju Gospodarczego i

Promocji 

5. Członek Komisji – Maciej Górka – Przedstawiciel Rady Miejskiej w Myślenicach  

6. Członek Komisji – Paweł Lemaniak – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

§ 2

Zasady pracy Komisji:

1. Termin  wyznaczenia  posiedzenia  Komisji  wyznacza  jej  przewodnicząca,  o  czym  informuje

członków.  Komisja  rozpatruje  oferty przy   obecności  co najmniej  4 jej  członków.  Komisja

obraduje bez udziału oferentów. 

2. Komisja dokonuje oceny merytorycznej  wniosków sprawdzonych pod względem formalnym

przez Wydział Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji. 

3. Komisja rozpatruje wnioski w oparciu o kryteria wyszczególnione w uchwale Rady Miejskiej w

Myślenicach  nr  286/XXXIV/2017,  z  dnia  31  marca  2017 r.,   w sprawie określenia  trybu i



szczegółowych  kryteriów  oceny  wniosków  o  realizację  zadania  publicznego  w  ramach

inicjatywy lokalnej oraz w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice 

nr  OA.0050.100.2017  z  dnia  26.04.2017  r.  w  sprawie  określenia  wzoru  wniosku  oraz

szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 

4. Oceny dokonuje się na kartach indywidualnej oceny inicjatywy lokalnej, 

5. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych inicjatywie lokalnej  przez wszystkich członków

Komisji stanowi „ocenę inicjatywy”. Oferty które otrzymały ocenę poniżej 50 pkt nie podlegają

dofinansowaniu.

6. Członkowie  Komisji,  którzy  pozostają  w stosunku  prawnym lub  faktycznym z  podmiotami

biorącymi  udział  w konkursie,  są  wykluczeni  z  oceniania  ofert  tych  podmiotów.  Ta  sama

zasada  znajduje  zastosowanie  w  przypadku,  gdy  wniosek  złożony  zostaje  przez

któregokolwiek z członków Komisji. 

7. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, w którym określa się ilość osób biorących udział

w  posiedzeniu,  ocenę  poszczególnych  kryteriów  oraz  opinię  na  temat  potrzeby  realizacji

wniosku.  W opinii  wskazuje  się  również  propozycję  wydziału,  który  za  realizację  zadania

powinien  być  odpowiedzialny.  Lista  rankingowa  projektów rekomendowanych  do  realizacji

przekazywana jest Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

8. Ostatecznego  wyboru  zadań  rekomendowanych  do  realizacji  dokonuje  Burmistrz  Miasta  i

Gminy Myślenice. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 


