
ZARZ DZENIE NR 16/2014 WÓJTA GMINY GI YCKO 
Z DNIA 21 LUTEGO 2014 ROKU 

 
w sprawie powo ania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizacj  

zada  publicznych w 2014 roku 
 
 

 
Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 
2013 r., poz. 594 z pó niejszymi zmianami), w zwi zku z pkt VII za cznika do uchwa y 
XXXII/387/2013 Rady Gminy Gi ycko z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia 
programu wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku publicznego  
i wolontariacie na 2014 rok, zarz dza si , co nast puje: 
 
 
 

§ 1 
Powo uje si  Komisj  ds. opiniowania ofert na realizacj  zada  publicznych w sk adzie: 
1. Przewodnicz cy: Tomasz Juszkiewicz – zast pca wójta gminy Gi ycko; 
2. Zast pca przewodnicz cego: Dariusz Grygiencza – sekretarz gminy Gi ycko; 
3. Cz onek: Helena Sa ata – pe nomocnik wójta ds. rozwi zywania problemów alkoholowych; 
4. Cz onek: Karolina Jankowska – inspektor w RSSiO; 
5. Cz onek: Grzegorz Piech – instruktor harcerstwa, podharcmistrz w ZHP. 
 
 

§ 2 
Regulamin dzia ania komisji konkursowej do opiniowania ofert stanowi za cznik do 
zarz dzenia. 
 
 

§ 3 
Zarz dzenie podlega og oszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej gminy Gi ycko oraz na tablicy og osze  Urz du Gminy Gi ycko. 
 
 

§ 4 
Wykonanie zarz dzenia powierza si  przewodnicz cemu Komisji. 
 
 

§ 5 
Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania. 
 

Wójt Gminy Gi ycko Andrzej Siero ski 
 
 

 
 

 
 
 



Za cznik do zarz dzenia 
nr 16/2014 

Wójta Gminy Gi ycko 
z dnia 21 lutego 2014 r. 

  
 
 

REGULAMIN DZIA ANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO 
OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH 

OFERT  

 
 

1. Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie ofert z onych w konkursach ofert wraz z 
propozycj  wysoko ci udzielanej dotacji.  

2. Rozpatrzenie ofert przez komisj  nast puje w terminie wskazanym w og oszeniu  
o konkursie.  

3. Komisja, przyst puj c do rozstrzygni cia otwartego konkursu ofert, post puje zgodnie  
z trybem i kryteriami okre lonymi w og oszeniu konkursowym.  

4. W przypadku stwierdzenia przez komisj  braków formalnych (usuwalnych) oferty, komisja 
wzywa oferenta do ich uzupe nienia, w terminie 3 dni pod rygorem odrzucenia oferty. 

5. Ocenie merytorycznej poddaje si  oferty, które spe niaj  warunki formalne okre lone  
w ustawie i og oszeniu o konkursie. 

6. Cz onkowie komisji rozpatruj c merytorycznie oferty przyznaj  punkty ofertom, bior c pod 
uwag :  

a) mo liwo  realizacji zadania publicznego przez organizacj  pozarz dow  lub podmioty 
wymienione w art. 3, ust. 3: (0-5 punktów)  

b) przedstawion  kalkulacj  kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu  
do zakresu rzeczowego zadania: (0-5 punktów)  

c) ocenia proponowan  jako  wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 
dzie realizowane zadanie publiczne: (0-5 punktów)  

d) planowany udzia rodków finansowych w asnych lub rodków pochodz cych z innych  
róde  na realizacj  zadania publicznego: (0-5 punktów)  

e) uwzgl dnia planowany wk ad rzeczowy, osobowy, w tym wiadczenia wolontariuszy  
i prac  spo eczn  cz onków: (0-5 punktów)  

f) uwzgl dnia analiz  i ocen  realizacji zleconych zada  publicznych w przypadku organizacji 
pozarz dowych lub podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z 



pó niejszymi zmianami), które w latach poprzednich realizowa y zlecone zadania publiczne, 
bior c pod uwag  rzetelno  i terminowo  oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel 
rodków: (0-5 punktów) 

 
Maksymalna liczba punktów przyznana przez jednego cz onka komisji: 30  

7. Ocen  komisji ustala si  przez zsumowanie ocen przydzielonych ofercie przez wszystkich 
cz onków komisji.  

8. Za najkorzystniejsz  ofert  uznaje si  ofert , która uzyska a najwi ksz  liczb  punktów  
w ocenie merytorycznej.  

9. Z przebiegu konkursu sporz dza si  protokó , który powinien zawiera :  

a) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,  

b) imiona i nazwiska cz onków komisji konkursowej,  

c) liczb  zg oszonych ofert,  

d) wskazanie ofert odpowiadaj cych wymogom okre lonym w ustawie oraz w og oszeniu  
o konkursie,  

e) wskazanie ofert nieodpowiadaj cych warunkom okre lonym w ustawie lub w og oszeniu  
o konkursie albo zg oszonych po terminie, które zosta y odrzucone, 

f) wskazanie wybranych ofert, na które proponuje si  udzielenie dotacji,  

g) wzmiank  o odczytaniu protoko u,  

h) podpisy cz onków komisji.  

10. Protokó  podpisuj  cz onkowie komisji.  

11. Protokó  przedk ada si  Wójtowi Gminy Gi ycko. 

 
 


