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GMINI"Y GORAJ

z dnia 24 marca 2014 roku

w sprawie powolania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kulfury fizycznej w
Gminie Goraj w 2014 r.

Na podstawie art. 31 ust z dnia 8 marca |990 r. o Sam orządzie gminnym (Dr. TJ . z
2013 r. poz. 594 z poźn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Tekst jednolity Dz. IJ. z 2010 r. nr
234, poz. l536 z poźn. zm.), zaruądza się co następuje:
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1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert na reaIizację zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014
roku, zwanądalej Komisją, w składzie:

a. Głowala Zęnon_ Przewodniczący ( Selaetarz Gminy),
b. Korgul Marek Iwona Sekretarz (Podinspektor ds. księgowości

budzetowej),
c. Sowa Janina _ Członek (Inspektor ds. obsługi finansowej ),
d. Duma Małgorzata _ Członek (przedstawiciel Stowarzyszenia Kobiet Goraja

,,KOBIE,TA AKTYWNA''),
e. oleszek Bolesław Członek (przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw

Społeczn y ch,,Z AGRODZANIE'').
2. Do zadanKomisji na|eŻy rozpatrzenię i wyb r ofert narealizacjęzadania, o kt rym

mowa w ust l, zgodnie zL<ryeriami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie ofert.

$2

Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej ds" rozpatrzeniai
wyboru ofert na realizację zadania publicznegO, o kt rym mowa w $ 7, stanowiącym
załączntk nr 1 do zarządzenia"
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Wykonan ie zar ządzęnia p owi erza s ię sekrętarzowi Gminy.

s4

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie
internetowej Gminy Goraj, tablicy ogłoszeri Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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Załącznik Nr l
do Zarządzenia nr 2lll4

W jta Gminy Goraj
Z dnia2| marca2}I4

RBGULAMIN

pracy Komisji Konkursowej do rozpatzenia ofert w otwartym konkursie ofert na
realizację zadar publicznych w Gminie Goraj w 20t4 t.

$1

Konkurs jest przeprowadzny na podstawie przepis w ustawy z dniaŻ4 kvłietnia 2003 r. o
działalności pozytku publicznego i wolontariacie (Tekst jednolity Dz.IJ. z 2010 roku Nr Ż34, poz.
1536 zp źn. zm.) orazniniejszego regulaminu.
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1. Do zadari komisji naleĘ rozpatrzenie ofert oraz dokonanie ich oceny z Uwzględnieniem
następuj ących kryteri w :

1 ) Możliwości zreali zow ania zadania przez podmiot składaj ący ofertę,
2) Ocena kalkulacji koszt w zadania w odniesieniu do zal<resu rzeczowego zadania

przedstawiona w ofercie,
3) Proponowanajakoś wykonaniazadania i kwalifikacje os b realinłjącychzadanie,
4) Przy wniosku o wsparcie zadania - planowany przez oferenta ldztał środk w

finansowych własnych lub środk w finansowych pocho dzących z innych źr deł na
r e alizacj ę zadania pub l i c zne go,

5) Planowany wkład rzeczow i osobowy oferenta, w tym Świadczenia wolontariuszy i
pracę społeczną członk w,

6) Spos b rea|izacji zadan przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich z
uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrrymanych na
ten cel środk w,

7) Spełnienie merytorycznych warunk w realizacji zadania wynikających ze wzoru
oferty i ogłoszenia o konkursie.

Ż. KaŻdy z członk w Komisji ocenia punktowo złożone ofeĘ' według kryteri w określonych
w ust. 1, stosując przy oceni danego kryterium skalę od 0 do 5.

3. Wymagana liczba punkt w uprawniających oferent w do otrzymania dotacji wynosi 50 %
maksymalnej sumy punkt w mozliwych do uzyskania.

4. W razie uzyskaniatej samejLiczby punkt w przez dw ch lub więcej oferent w, o wyborze
oferfy decyduj e dodatkowy punkt Przewo d nicząc e go Komisj i.

5. Kwota prryznanej datacji moze by niŻsza od określonej w ofercie, a iloŚć zadan
przewidzianych przez oferenta do realizacji proporcjonalnie zmniejszona, w uzgodnieniu z
oferentem.

6. Komisja konkursowa dokonuje wstępnego podziafu środk w finansowychprzeznaczonychna
realizację poszczeg lnych zadan, ujętych w ofertach złożonych w konkursie i przedkłada do
zatl,ł ier dzenia W j to w i.
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1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
2. Komisja podejmuj e decyzje w głosowaniu jawnym zwykła większością głos w. W

przypadku r wnej ilości głos w decyduje głos Przewodniczącego.
3. Komisja realizu1e swoje zadania, jeżeli w posiedzeniu uczestnicZy co najmniej 3 członk w

komisji, w tym przewodniczący.
4. Komisja rozpatruje oferĘ w terminie do 14 dni od upĘwu terminu składania ofert.



5. W pracach komisji nie mogą brai udziału osoby, kt re są członkami władz podmiot w
ubiegających się o dotacje.
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1. Poszczegolni członkowie komisji dokonują indywidualnej oceny merytorycznej
kuŻdej z ofert na karcie oceny' kt rej wz r określono w załącznIku m 1 do
niniej szego regulaminu.

2. Po dokonaniu oceny indywidualnej kaŻdej z ofert Komisja sporządza zbiorczą ocenę
merytoryczftą ofen złoŻonych na dane zadanie, sumując punkty przyznarle danej
ofercie przez kazdego z członk w komisji. Wzor zbiorczego formularza oceny
merytorycznej ofert określono w załączniku nr 2 do regulaminu.

3. Komisja rekomenduje oferty, kt re uzyskały największą ilość punkt w. W
przypadku niskiej oceny złożonych ofert Komisja moŻe nie rekomendować, Żadnej z
nich lub rekomendowa oferty na kwotęniŻsząodprzeznaczonej na wsparcie zadan
w przedmiotowym konkursie.

4. W razi odrzucenia wszystkich ofert zgłoszonych do konkursu lub w razie nie
wyłonienia ofert, komisja uznĄe, ze konkurs nie doprowadził do wyłonienia oferty.

5. Komisja sporządza protok ł z przeprowadzonych czynności, zawierający w
szczeg lności:

1) datę i miejsce Sporządzenia protokołu,
2) imiona i nazwiska członk w Komisji Konkursowej obecnych na

posiedzeniu,
3) Iiczbę ofert og łem złoŻonych w konkursie,
4) Wkaz ofert złoŻonych na poszczeg lne zadania (działania),
5) Wkaz ofert rekomendowanych do realizacji w ramach ogłoszonego

konkursu, zawierający m.in. nazwę oferenta nazwę zadania oraz
proponowaną ilość dotacji, ilość zdobyych punkt w, wraz z uzasadnieniem
wyboru,

6) ewentualne uwagi członk w Komisji Konkursowej,
7) podpisy członk w komisji Konkursowej.

6. Protok ł podpisuj ączłonkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
7. Do protokołu dołącza się oferty oraz indywidualnę i zbiorcze formularze oceny

merytorycznej ofert, wypełnione i podpisane przez członk w Komisji
Konkursowej.

ss
Komisja ulega rozwiązaniu po podpisaniu zarządzeniaprzezWojta Gminy Goraj o
dofi nansowaniu zaopiniowanych ofert.



7alącznik nr ]. do ReguIaminu Pracy Komisji Konkursowej

IORMULARZ OCENY MERYTORYCZN EJ OFERTY

na realizację zadania:

(wpisać nazwę działania - zadania zgodnie z ogłoszeniem o konkursie)

Nazwa oferenta:

nr oferty:

lmię i nazwisko członka Komisji Konkursowej dokonującego oceny:

Podpis członka komisji dokonującego oceny:

Goraj, dnia "."..". ......2014 r.

L.p. Opis kryterium oceny
Liczba punkt w

(w skali od 0 do 5)

1.
Mozliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,

2.
Ocena kalkulacji koszt w zadania w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania przedstawiona w ofercie,

3.

Proponowana jakość wykonania zadania i kwa!ifikacje os b

rea lizujących zada n ie,

4.

Przy wniosku o wsparcie zadania planowany przez oferenta
udział środk w finansowych własnych lub środk w finansowych
pochodzących z innych źrodeł na realizację zadania publicznego,

5.
Planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, W tym

świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członk w,

6.

Spos b realizacji zadar{ przez podmiot składający ofertę w latach

poprzednich z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz

sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środk w,

7.
Spełnienie merytorycznych warunk w realizacji zadania

wynikających ze WZoru oferty iogłoszenia o konkursie.

Łączna ilość punkt w uzyskanych przez oferenta



Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

zBloRGł FoRMULARZ ocENY MERYToRYGZNEJ oFERT

na realizację zadania:

lmiona i nazwiska członkow Komisji:

Podpisy członk w Komisji:

1.

2"

3.

4.

5.

Goraj, dnia 2014 r.

Lp. Kryterium oceny

llość punkt w
przyznanych ofercie na

realizację danego zadania
pizez członk w komisjl

konkursowej

1.
Mozliwości zrealizowania

ofertę,

zadania przez podmiot składający

2.
Ocena kalkulacji koszt w zadania w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania przedstawiona w ofercie,

3.
Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje os b

rea lizujących zadanie,

4.

Przy wniosku o wsparcie zadania - planowany przez oferenta
udział środk w finansowych własnych lub środk w finansowych
pochodzących z innych źradel na realizację zadania publicznego,

5.
Planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta,

świadczenia wolontariuszy l pracę społeczną członk w,

W tym

6.

Spos b realizacji zadari przez podmiot składający ofertę w latach
poprzednich z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz

sposobu roz]iczenia otrzymanych na ten cel środk w,

7.
Spełnienie merytorycznych warunk w realizacji zadania

wynikających ze Wzoru oferty iogłoszenia o konkursie.

Suma punkt w


