Zarządzenie Nr 519/10
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 9 września 2010 r.
w sprawie powołania, określenia organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego
do przeprowadzenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie
koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy
istniejących budynków: Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim z
przeznaczeniem na Bielskie Centrum Kultury.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230),
w związku z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zarządzam, co następuje:
§1
Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o „ustawie”, naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
§2
Powołuję Sąd Konkursowy, zwany dalej takŜe „Sądem”, do przeprowadzenia konkursu
architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków: Bielskiego Domu Kultury i
kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na obiekt pełniący funkcje Bielskiego
Centrum Kultury.
§3
1. Sąd Konkursowy składa się z 5 osób, w tym:
1) Przewodniczącego Sądu - kierującego pracami Sądu,
2) 4 członków Sądu, biorących udział w jego pracach.
2. Do zmian w składzie Sądu postanowienia §5 niniejszego zarządzenia stosuje się
odpowiednio.
3. Zastępcy Sędziów do chwili powołania na funkcję Sędziego nie wchodzą w skład
Sądu Konkursowego i mogą uczestniczyć w pracach Sądu bez głosu stanowiącego.
4. Sekretarz Sądu Konkursowego, zwany dalej „Sekretarzem” prowadzi obsługę biurową
Sądu oraz sporządzają protokoły z postępowania konkursowego.
5. Sekretarz w zakresie czynności wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu podlega
Przewodniczącemu Sądu.
6. Sekretarz nie jest członkiem Sądu Konkursowego i uczestniczy w pracach Sądu bez
prawa głosu.
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7. Dla osób powołanych odpowiednio do składu Sądu oraz na funkcję Sekretarza,
przeszkodą w sprawowaniu ich funkcji są okoliczności, o których mowa w art. 17 ust.
1 ustawy.
§4
Do składu Sądu Konkursowego powołuję:
1) na funkcję Przewodniczącego Sądu – zwanego dalej „Przewodniczącym” – mgr inŜ.
arch. Mirosława Siemionowa, legitymującego się uprawnieniami budowlanymi do
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, sędziego konkursowego
Stowarzyszenia Architektów Polskich – SARP oddział w Białymstoku oraz członka
Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
2) na funkcję Zastępcy Przewodniczącego – mgr inŜ. arch. Waldemara Jasiewicza,
legitymującego się uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń, sędziego konkursowego Stowarzyszenia Architektów
Polskich – SARP oddział w Białymstoku oraz członka Podlaskiej Okręgowej Izby
Architektów RP,
3) na funkcję Sędziego Referenta – mgr inŜ. arch. Agnieszkę Dudę, legitymującą się
uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez
ograniczeń, Sędziego konkursowego Stowarzyszenia Architektów Polskich – SARP
oddział w Białymstoku oraz członka Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
4) na funkcję Sędziego – zastępcę Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski mgr Mirosława
Gołębiowskiego,
5) na funkcję Sędziego –inspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej mgr inŜ. arch
Tomasza Dąbrowskiego.
2. Na funkcję zastępców Sędziów powołuję:
− mgr inŜ. arch. Marka Tryburskiego - legitymującego się uprawnieniami
budowlanymi do projektowania w specjalności w specjalności architektonicznej bez
ograniczeń, sędziego konkursowego Stowarzyszenia Architektów Polskich – SARP
oddział w Białymstoku oraz członka Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
− mgr Kazimierza Prusa- kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzędu
Miasta Bielsk Podlaski.
3. Na funkcję Sekretarza Sądu powołuję:
− mgr inŜ. arch. Bogumiła Sawickiego – legitymującego się uprawnieniami
budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
członka Stowarzyszenia Architektów Polskich – SARP oddział w Białymstoku.
§5
1. Członkowie Sądu pełnią swoje funkcje w sposób rzetelny i bezstronny kierując się
przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
2. Odwołanie członka Sądu w toku postępowania konkursowego na wniosek
Przewodniczącego Sądu, moŜe nastąpić wyłącznie w sytuacji:
1) naruszenia przez niego obowiązków, o których mowa w ust. 1,
2) przypadkach, o których mowa w §7 ust. 2, 3 i 4 niniejszego zarządzenia,
3) jeŜeli z powodu innej przeszkody nie moŜe on brać udziału w pracach Sądu.
3. Wobec Przewodniczącego Sądu czynności odwołania oraz powołania nowego
Przewodniczącego dokonuje bezpośrednio Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski.
4. Do Sekretarza postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania członka Sądu Konkursowego z przyczyn, o których mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, skład Sądu moŜe zostać uzupełniony w miejsce
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odwołanego członka Sądu o jedną z osób, które zostały powołane niniejszym
zarządzeniem na funkcję zastępców Sędziów.
§6
1. W uzasadnionych przypadkach Sąd Konkursowy moŜe wystąpić do Burmistrza Miasta
Bielsk Podlaski z wnioskiem o powołanie do udziału w pracach dodatkowych Sądu
konsultantów z głosem doradczym.
2. Przy powoływaniu konsultantów z głosem doradczym, o których mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, postanowienia §3 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
3. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski moŜe powołać konsultantów z głosem doradczym
takŜe z własnej inicjatywy, zwłaszcza w kwestii podjęcia decyzji w sprawie
zatwierdzenia wyników rozstrzygniętego konkursu lub jego uniewaŜnienia.
4. Do powołanych konsultantów z głosem doradczym postanowienia §7 ust. 2, 3 i 4
niniejszego zarządzenia oraz art. 17 ustawy stosuje się odpowiednio.
§7
1. Niezwłocznie po otwarciu wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
wszystkie osoby powołane do składu Sądu Konkursowego oraz Sekretarz, składają
pisemne oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa
w art. 17 ust. 1 ustawy. Oświadczenia te włącza się do dokumentacji konkursu.
2. Członek Sądu zobowiązany jest w formie pisemnej zwrócić się z wnioskiem
do Przewodniczącego o wyłączenie z udziału w pracach Sądu Konkursowego,
niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku:
a) złoŜenia przez członka Sądu oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa
w art. 17 ust. 1 ustawy,
b) nie złoŜenia przez niego oświadczenia,
c) złoŜenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
d) wyłączenia się członka Sądu,
Przewodniczący niezwłocznie wyłącza członka Sądu z dalszego udziału w postępowaniu
konkursowym.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Informację o wyłączeniu członka Sądu z dalszego udziału w postępowaniu
konkursowym, wraz z wnioskiem o jego odwołanie ze składu Sądu Konkursowego,
Przewodniczący przekazuje Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski, który stosownie do
wniosku odwołuje wskazanego członka Sądu i w jego miejsce powołuje na funkcje
Sędziego jedną z osób powołanych na funkcje zastępców Sędziów.
Wobec Przewodniczącego czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio Burmistrz
Miasta Bielsk Podlaski, powołując nowego Przewodniczącego odpowiednio spośród
pozostałych członków Sądu lub osób pełniących funkcję zastępców Sędziów.
Wyłączenie Przewodniczącego, o którym mowa w ust. 5, jest równoznaczne z jego
odwołaniem ze składu Sądu.
Do Sekretarza oraz powołanych konsultantów z głosem doradczym postanowienia
niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
Zmiany w składzie Sądu Konkursowego oraz na stanowisku Sekretarza wymagają formy
pisemnej i podlegają włączeniu do dokumentacji konkursu.
zmianach wprowadzonych w składzie Sądu Konkursowego oraz na stanowisku
Sekretarza Sądu Zamawiający informuje wszystkich uczestników konkursu.
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§8
1. Sąd konkursowy w zakresie spraw, o których mowa w art. 113 ust. 1 i 2 ustawy jest
niezaleŜny.
2. Zadania poszczególnych członków Sądu i Sekretarza oraz tryb pracy Sądu
Konkursowego określa Regulamin Pracy Sądu Konkursowego stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.
3. Odpowiedzialność członków Sądu z tytułu wykonywanych czynności związanych
z konkursem określają odpowiednio:
1) „Regulamin konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie
koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy
istniejących budynków: Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku
Podlaskim z przeznaczeniem na Bielskie Centrum Kultury”,
2) „Kodeks konkursowy, zasady i wytyczne oraz regulamin konkursów
architektonicznych i urbanistycznych Stowarzyszenia Architektów Polskich”
przyjęty uchwałą Zarządu Głównego SARP nr 46 z dnia 28 marca 2009 r.,
3) Kodeks Cywilny oraz przepisy odrębne.
§9
Wynagrodzenia za prace związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu członków
Sądu Konkursowego nie będących pracownikami Zamawiającego zostaną ustalone i
wypłacone przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oddział w Białymstoku z
siedzibą w Białymstoku przy ul. J. Waszyngtona 3.
§10
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec
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