
 
 Zarządzenie Nr  312/12/2013

Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie regulaminu komisji konkursowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594
z późn. zm.) i § 12 Uchwały Nr  XLVI / 429 /2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2013 
r.  w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański  z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok  
2014”  zarządza  się, co następuje:  

§ 1

1. Ustala się regulamin komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert 
na  2014 r.  na  realizację  zadań pożytku  publicznego przez  organizacje  pozarządowe i  podmioty,
o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym
na podstawie Uchwały Nr  XLVI / 429 /2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 
2013 r.  w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej  Starogard Gdański   z  organizacjami 
pozarządowymi  i  podmiotami,  o  których  mowa w ustawie   o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie - na rok 2014” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Członkowie komisji  konkursowej  zapoznają  się  z  regulaminem,  co potwierdzają  własnoręcznym 
podpisem na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. 1) Członkowie komisji  konkursowych podpisują oświadczenie dotyczące potencjalnego konfliktu 
interesów stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2)  W  przypadku  stwierdzenia  potencjalnego  konfliktu  interesów  zasady  postępowania  określa 
załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Komisja  konkursowa  rozwiązuje  się  z  chwilą  podjęcia  przez  Prezydenta  Miasta  Starogard  Gdański 
zarządzenia o przyjęciu ofert i przyznaniu dotacji.

§ 3

Obsługę administracyjną komisji zapewnia:
1. Wydział Spraw Społecznych  w zakresie:  pomocy społecznej; wspierania rodziny i sytemu pieczy 

zastępczej;  przeciwdziałania  patologiom społecznym;  działań  na  rzecz  osób niepełnosprawnych;  
ochrony i  promocji  zdrowia;  edukacji,  nauki  i  wychowania  – zagospodarowanie  czasu wolnego 
dzieci i  młodzieży;  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – rozwój i promocja 
aktywności  fizycznej  mieszkańców;  turystyki  i  krajoznawstwa:  organizacja  ogólnodostępnych 
wydarzeń  o  charakterze  turystyczno-krajoznawczym  w  czterech  priorytetach  turystyki  wodnej,  
aktywnej,  kulturowej,  wypoczynkowej,  kształtowanie  przestrzeni  turystycznej  gminy,  w 
szczególności  poprzez utrzymanie szlaków turystycznych;  kultury i  sztuki,  ochrony dóbr kultury
i  dziedzictwa:  przygotowanie  i  realizacja  programów  artystycznych,  prowadzenie  archiwum 
kociewskiego; ekologii i ochrony zwierząt: organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. Wydział  Promocji  i  Współpracy Zagranicznej  w zakresie:  wspierania  i  upowszechniania  kultury 
fizycznej  i  sportu  –  rozwój  i  promocja  aktywności  fizycznej  mieszkańców:  organizacja 
międzynarodowego  młodzieżowego  turnieju  piłki  nożnej  Deyna  Cup  Junior;  turystyki  i 
krajoznawstwa: utworzenie nowych szlaków miejskich - stworzenie opisów, mapy i dokumentacji  
zdjęciowej  oraz opublikowanie szlaków w ogólnodostępnym turystycznym portalu dedykowanym 
trasom podróżniczym; kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa: zinwentaryzowanie oraz 
skatalogowanie  przetworzonych  i  nieprzetworzonych  lokalnych  produktów  żywnościowych  z 
obszaru Kociewia ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Kociewia starogardzkiego,



3. Wydział Organizacyjny w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt: sterylizacja i kastracja bezdomnych 
zwierząt oraz wolno bytujących kotów, a także prowadzenie działań informacyjnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


