
ZARZĄDZENIE NR 152/2021 

Burmistrza Wyszkowa 

z dn. 15 września 2021 r. 

 

w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy zespołu ds. oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

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

z 2021 r. poz. 1372), w celu wykonania Uchwały Nr XXXI/379/2021 Rady Miejskiej 

w Wyszkowie z dn. 27 maja 2021 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów ocen 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. z 2021 

r. poz. 5062), zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Powołuję Zespół ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej w następującym składzie: 

1) Przewodnicząca - pani Edyta Wittich, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu 

Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, 

2) Zastępca – pan Adam Mróz, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Bezpieczeństwa, 
3) Członek - pan Robert Garbarczyk, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
4) Członek - pan Dariusz Korczakowski, Skarbnik Gminy Wyszków, 
5) Członek - pani Barbara Prus, Główny specjalista w Wydziale Inwestycji 

i Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, 
6) Członek – pan Mariusz Kowalczyk, Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji 

i Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, 
7) Członek – pan Bartłomiej Stań, Podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu, 
8) Członek – pani Sylwia Piątek, Starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej 

2. Zespół dokonuje oceny „Wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej” zgodnie z „Trybem i szczegółowymi kryteriami oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej” przyjętymi w Załączniku do uchwały Nr 
XXXI/379/2021 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 maja 2021 r. 

§ 2 

1. W pracach Zespołu mogą brać udział inni pracownicy Urzędu Miejskiego w Wyszkowie 

oraz przedstawiciele spółek i jednostek organizacyjnych Gminy Wyszków z głosem 

doradczym, posiadający wiedzę specjalistyczną, niezbędną do oceny wniosku. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 zaprasza Przewodnicząca Zespołu 

§ 3 

Zatwierdzam Regulamin pracy Zespołu ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 



§ 4 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury 

i Sportu. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia nr 152/2021 
Burmistrza Wyszkowa 

z dn. 15 września 2021 roku 

Regulamin pracy zespołu ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego  

w ramach inicjatywy lokalnej 

§ 1 

1. Regulamin określa tryb pracy zespołu ds. oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwanych dalej Wnioskami. 

2. Regulamin określa zasady funkcjonowania zespołu ds. oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, powołanego przez Burmistrza 
Wyszkowa, zwanego dalej Zespołem. 

3. Wydział Promocji, Kultury i Sportu, zwany dalej Wydziałem PKS, jest odpowiedzialny 
za organizację pracy Zespołu, prowadzi rejestr wniosków oraz sprawy z zakresu oceny 
i wyboru do realizacji inicjatywy, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

4. Wydział PKS przygotowuje informacje i dane niezbędne do przeprowadzenia oceny 
wniosków, współpracując w niezbędnym zakresie z odpowiednimi wydziałami Urzędu 
Miejskiego oraz jednostkami organizacyjnymi i spółkami Gminy Wyszków. 

§ 2 

1. Zespół działa kolegialnie na posiedzeniach. 
2. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu. 

Zawiadomienie członków o posiedzeniu Zespołu następuje telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 2 dni przed terminem 
posiedzenia. W zawiadomieniu podaje się termin oraz miejsce obrad. 

3. Przewodniczącego Zespołu oraz jego członków powołuje Zarządzeniem Burmistrz 
Wyszkowa. 

4. Uczestnictwo w pracach Zespołu jest nieodpłatne. 

§ 3 

1. Zespół dokonuje analizy wniosków o realizację inicjatywy lokalnej. 
2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 

w obecności co najmniej trzech członków Zespołu, w tym Przewodniczącego lub 
Zastępcy. 

3. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego, 
a w przypadku jego nieobecności Zastępcy. 

§ 4 

Z posiedzeń Zespołu sporządzany jest protokół zawierający ocenę i rekomendację wniosków, 
który podpisują członkowie Zespołu, biorący udział w posiedzeniu. 

 



§ 5 

Do obowiązków członków Zespołu należy w szczególności: 

1) uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu, 
2) zapoznanie się z przedstawionymi wnioskami, 
3) podpisanie sporządzonego protokołu z posiedzenia. 

§ 6 

Komplet wniosków wraz z protokołem zawierający ocenę i rekomendację Przewodniczący 
Zespołu przekazuje Burmistrzowi Wyszkowa. 
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