
ZARZĄDZE|{IB Nr 1.2016

WoJTA

GMINY GORAJ

z dnia 4 sĘcznia 2016 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realżację
zadania z zakresu działalnościna rzecz osób niepełnosprawnych

Na podstawię art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekstjedn. Dz.U.z2015r.poz,1515 ), art.15ust.2a ustawy zdnia24kwietnia2)U3
r. o dziŃalności pozytku publicznego i o wolontariacię (tekst jedn. Dz.U. z20l4 r,, poz.

1118 z poźn. zm.), zarządza się co następuje:

§1

1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opin_.-,wania ofert na realizację

zadania z zaŁłęsu dziŃalności na rzecz osób niepełnosprawnych zwaną dalej

Komisją, w składzie:

7) Zenon Glowala - Przewodnlczący (Sekretarz Gminy)
2) KrystynaSzara - Sekretarz (inspektor ds. oświaty)
3) Andrzej Fiedurek - Członek (Kierownik Referatu Ogólno-

Oryantzacyjnego)

4) Danuta Jabłońska - Członek (przedstawiciel StowarzyszęnlaPrzyjaciół
Ziemt Goraj skiej,, GORAJ SZ CZY ZN A" ),

5) Bolesław Oleszek - Członek (przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw
Społecznych,,ZAGRODZANIE")

2. Do zadań Komisji należy rczpattzenle i wybór ofert na realtzację zadanta,

o którym mowa w ust 1, zgodnie z kryteriami zawattymi w ogłoszeniu
o konkursie ofert.

§2

Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej stanowiącym

załącznik do zarządzeni a.

§3

Wykonanie zarządzenia pov,nerza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

stronie internetowej Gminy Goraj, tablicy ogłoszeń Urzędu
Informacj i Publicznej .

i podlega ogłoszeniu na

Gminy orM w Biuletynie



Załącznlk
do Zarząd,zenia nr 1.20 1 6

Wó.jta Grniny Goraj
z tlnia 4 stycz-nia 2016 r.

REGULAMIlt{

pracy Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

§1
Konkurs jest przeprowadzany na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

r. o dzińa|ności pozytku ptrblicznego i wolontariacie (Tekst jednolity DzU, z2014 r., poz.
1 1 18 z póżn. zm.) oraz niniejszego regulaminu.

§2

1. Do zadań komisji należy rozpatrzenie of'ert oraz dokonanie ich oceny z uwzględnieniem
następujących kryteriów:

1 ) Możl iwośc i zr ealizow ania zadania przez podm iot składaj ący ofertę,
ż) Ocena kalkulacji kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

przedstawiona w ofercie,
3) Proponowana jakośó wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących

zadanie,
4) Przy wniosku o wsparcie zadania * planowany przez oferenta udziń środków

finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źrodeł
na realizację zadania publicznego,

5) Planowany wkład rzęczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6) Sposób realrizacji zadń przez podnriot składający ofertę w latach poprzednich
z uwzględnieniem rzetelności i tenninowości oraz sposobu rozliczenia
otrzymanyclr na ten cel środków,

1) Spełnierrie merytorycztlych warunków realizacji zadania wynikających ze wzoru
ofeĄ i ogłoszenia o konkursie.

2. Każdy z członków Komisji ocenia punktowo złożone ofeĘ, według kryteriów
określonych w ust. l, stosując przy ocenie danego kryterium skalę od 0 do 5.

3. Wymagana liczba punktów uprawniających oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50 %

_ maksymalnej sumy purrktów możliwych do uzyskania.
4. W razie uzyskania tej samej liczby punktów przez dwoch lub więcej oferentów,

o wyborze oferty decyduje dodatkowy punkt Przewodniczącego Komisji.
5. Kwota przyznanej datacji może być niższa od określorrej w ofercie, a ilośc zadań

przewidzianych przez oferenta do realizacji proporcjonalnie zmniejszona, w uzgodnieniu
z oferentem.

6. Komisja konkursowa dokonuje wstępnego podziału środków finansowych
przęznaczonyclr na realizację poszczególnych zadań, ujętych w ofertach złożonych
w konkursię i przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi.

§3

l. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
2. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Komisja realizuje swoje zadania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 3

członków' komisji, w tym przewodniczący.



2.

4. Komisja rozpahuje ofeĄ w terminie do l2 stycznia2016 r,

5. W praóach komisji nie mogą braó udziału osoby, które są członkami władz Podmiotów

ubiegających się o dotacje,

1.

§4

Poszczególni członkowie komisji dokonują indywidualnej oceny merytorycznej

każdej Ź ofert na karcie o""ny, ktorej wzór określono w załącznlku nr 1 do

niniej szego regulaminu.
po dokonaniu oceny indywidualnej każdej z ofert Komisja sporządza zbiorczą

ocenę merytoryczną ofert ńożonych na dane zadante, sumując punkty przymanę

danej oferóie przęz kazdego z cńonków komisji. Wzor zbiorczego formularza

oceny merytorycznej ofert określono w zńączntkunr 2 do regulaminu.

komisja rekomenduje oferty, które uzyskały największą ilość puŃtow.

W przypadku niskiój oceny złożonych ofert Komisja moze nie rekomendować

żadnej" Ż nich lub rókomendować oferty na kwotę ntższą od przeznaczonej na

wsparcie zadńw przedmiotowym konkursie.
W ruzi odrzucenia wszystkich ofert zgłoszonych do koŃursu |ub w razie nie

wyłonienia ofeń, komiŚja uznaje, ze konkurs nie doprowadził do wyłonienia

oferty.
Komi sj a Sp or ZądZa proto koł Z pruepr owadzo n y ch czynno ści, Zaw rcr ąący
w szczególności:

l) datę i miejsce sporządzenia protokołu,

zj imiona i- nazwiska członków Komisji KoŃursowej obecnych na

posiedzeniu,
3) liczbę ofert ogołem ńożonych w konkursie,
4) vłykaz ofert ńożonych na poszczególne zadania (dzińania),

5) wykaz ofęrt rekomendowanych do realizacji w ramach ogłoszonego

konkursu, zawierający m.in. nazwę oferenta, nazwę zadania otaz

proponowaną ilość dotacji, ilośc zdobyĘch puŃtów,wraz
z uzasadnięni em wyb oru,

6) ewentualne uwagi członkow Komisji KoŃursowej,
7) podpisy członków komisji Konkursowej,

6. protokół pódpisują człoŃowie komisji obecni na posiedzeniu.

7. Do protoi<ołu doiącza się oferty oraz indywidualne i zbtorczę formularze ocenY

meiytorycznej oiert, wypełnione i podpisane przęz człoŃów Komisji

Konkursowej.

J.

§5
Komisja ulega rozwtązaniu po podpisaniuzaruądzeniaprzez Wójta Gminy Goraj

o dofinansowani.u zaopiniowanych ofet.

4.

5.



Załącznik nr 1do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

FORMU LARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

na realizację zadania:

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

Nazwa oferenta

nr oferty:

lmię i nazwisko członka Komis.ji Konkursowe1 dokonującego oceny

L.p. Opis kryterium oceny
Liczba punktów

(w skali od 0 do 5)

1,
Możliwości zreaIizowania zadania przez podmiot składający

ofertę,

2.
ocena kalkulacji kosztów zadania w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania przedstawiona w ofercie,

3.

Proponowana jakość

realizujących zadanie,

Wykonania zada n ia l kwalifikacje osób

4.

-Priy wniosku o wsparcie zadania - planowany przez oferenta

udział środków finansowych własnych lub środków finansowych

pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5.
@ i osobowy oferenta, w

świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

tym

;
Sposon ieatizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach

poprzednich z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz

sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

7,
Spełnienie merytorycznych

wynikających ze wzoru oferty

warunków realizacji zadania

i ogłoszenia o konkursie.

Łączna ilość punktów uzyskanych przez oferenta

Podpis członka komisji dokonującego oceny:

Goraj, dnia ............... 20].6 roku



Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy

zBloRczYFoRMULARZocENYMERYToRYCZNEJ

na realizację zadania,,

Komisji Konkursowej

oFERT

lmlona i nazwiska członków Komisli

llość punktów
przyznanych ofercie na

realizacię danego zadania
przez członków komisji

konkursowej

M"/*"śc., ,*alizowania zadania przez podmiot składający

O*.. l*|krla.ji kosztów zadania w odniesieniu do zakresu

rzeczowe8o zadania przedstawiona w ofercie,

@nania zadania i kwalifikacje osób

realizujących zadanie,

@ania _ planowany przez oferenta

udział środków finansowych własnych lub środków

finansowych pochodzących z innych źrodel na realizację

zadania publicznego,

Pt.no*.ny wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym

świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

Sp"róbr..lir..ji zadań przez podmiot składający ofertę

w latach poprzednich z uwzględnieniem rzetelności

i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten

celśrodków,

ffi.r, warunków realizacji zadania

wynikających ze wzoru oferty i ogłoszenia o konkursie,

Suma punktów

Podpisy

1

2.

J.

4

2016Goraj, dnia

. Kr$erium ocenyLp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

J.


