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zarządzenie
Nr !,,2l.?ę#
pl. Konsrytucji 3 Mojo i

87-320 MAŁoMIcĘ

Burmistrza Malomic
z dnia ..?!.l.P....4.;.'..'
200ł.

w sprnwiepowolaniaKomisji Konkursowej do pneprowadzeniaotwańegokonkursu oraz
uchwaleniaRegulaminuPracy Komisji Konkursowej,
Na podstawieart' 30 ust' 1 ustawyz dnia 8 marcal990r' o samorządzie
gminnym (Dz' U. z
200l !.' Nr l42, poz. 1591z pó^' zm'\ oraz $ 3 uchwały
Nr IIVI0/2006Rady Miejskiej w
Małomicachz dnia 14grudnia2004r'w sprawieprzyjęcia'ProgramuwspóĘracy Gminy
pozarządowymi
Małomice z organizacjami
oraz podmiotamiprowadzącymidziałalności
poż}tkupublicznegona Iok2007,,
zarządzam,co następuje:
w celu przeprowadzenia
otwartegokonkursuofeń na
s 1. Powofujesię KomisjęKonL.ursową
realizacjęzadania:
- Kultury fizycznęji turystyki;
- ochronyi promocjizdrowiaoraz przeciwdziałania
patologiomspołecznym'
ratownictwai
ochronaludności
pozarządowym
zleconeorganizacjom
propozycjiwyboruoferty,na
orazw celupfzedłożenia
realizacjęktórych proponujesięudzieleniedofinansowania
w składzie:
l) wincenty chlostowski - Przewodniczący

2) BeataKaczmarek
3) BarbaraKurowska
4) JacekGrzelak

- Członek
- członek
- Członęk

s 2. UstalasięRegulaminPracy Komisji Konkursowej'ldóry stanowizałącznikdo
niniejszegozarządzenia'
s 3. Zarządzeniewchodziw życiez dniempodpisania'

Załączntk

dozarządzenia
Nr Ąb lzco1

BurmistrzaMałomic
. dnia bĄ 5|1czda.

REGULAMIN

2gg1

PRACY KOMISJI KONI(URSOWEJ

otwartykonkursofertna
s 1. KomisjaKonl.ufsowa'zwanada|ej''Komisją' przeprowadza
poż}'tku
publicznegoi
w ustawiez dnia24 kwietnia2003r'o działalności
zasadachokreślonych
wolontafiacie(Dz' U' NI 96,poz' 873 zpóźn.zm')' uchwaleNr IIV10/2006r-Rady Miejskiej
w Małomicachz dnia 14 gludnia2004r'w sprawieprzyjęcia''ProgramuwspółpracyGminy
pozarządowymi
o.az podmiotamiprowadzącymidziałalności
Małomice z organizacjami
publicznegona rok 2007',orazogłoszeniu
o konllafsie.
poż}'tku
otwartegokonkursuofertna realizacjęzadania:
$ 2. ZadaniemKomisjijest przeprowadzenie
l) Kultury fizyczneji turystykiw zakresie:
a) organifowaniepŹedsięwzięćdotyczącychspońui turystykize szczególnym
dzieci i młodzieży,
niepełnosprawnych
oraz środowisk
uwzględnieniem
o niskim
statusiematerialnym.
masowychimprezspońowych'meczy'treningów,wspieranie
b) organizowanie
uczestnictwa
we wspołzawodnictwię
2) Prowadzeniedzia,lańw zakesie ochronyi promocjizdrowiaoraz przęciwdzlałania
patologiomspołecznym,
ratownictwa
i ochronaludności
pomocyterapeutycznej
i rehabilitacyjnej
a) zwiększeniedostępności
dla osób
uzależnionych
od alkoholu'
problemyalkohoJowe,
pomocy
b) udzielenierodzinoĄ w którychwystępują
prawnej
psychospołecznej
i
a w szczególności
ochronaprzedprzemocąwrodzinie,
profilaktycznejdziałalności
informacyjnej
i edukacyjnej
c) prowadzenie
w zakresie
problemów
przeciwdziałania
rozr,viązywania
alkoholowychi
narkomaniiw
pozalekcyjnych
dla dzieci i młodzieŹy,
w tym prowadzenie
szczególności
zajęc
spoltowych,atakze działańna fzecz doĄwiania dzieciuczestnicfących
w
pozalekcyjnychprogamachopiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznyctt,
inst}tucji'stowałzyszeń
d) wspomaganie
dzia,łalności
t osób ftzycznych'sfuzącej
rozwiązywaniuproblemówalkoho1owych,
przepisówokeślonychw
e) podejmowanie
interwencjiwzwiązkuz naruszeniem
przedsądemw charakterze
art'13l i lsusta\łyorauwystępowanie
oskarżyciela
publicznego,
socjalnegopoprzezorganizowanie
i finansowanię
centrów
0 wspielaniezatrudnienia
ingerencj
i społecznej'
g) fęa||zacj|
zadai\grninyw zakesie przeciwdziałania
narkomanii.
h) ratownictwoi ochronaludności:
z|econychprzez Gminę Małomiceorganizacjompozarządowymoraz przedłożenie
propozycji
wyboruofeńy, na którychrealizacjęproponujeudzieleniedofinasowania'
z udziafuw komisji,gdy:
s 3'1 CzłonekKomisji podlegawyłączeniu
jestjego małżonek
1) oferentem
orazkrewnyi powinowatydo drugiegostopnia'
jest osobazwiązanaznim z t}'tufuprzysposobienia,
2) oferentem
opiekilub kurateli'

3) oferentemjest osobapozostająca
wobęcniegow stosunl.unadrzędności
lub podtegłości
sfużbowej'
4) oferentemjest
osoba,którejmałżonek'
krewnylub powinowatydo drugiegostopniaalbo
osobazwiązanaz niąz tytułuprzysposobienia'
opieki|ubkuratelipozostajewobecniego
rł7stosunl.unadrzędności
lub podległości
sfuzbowej,
5) pofostaje.wstosunkupod|egłości
|ub nadrzędności
sfużbowej
z osobązarządzającą
lub
pełniącą
funkcjęgłównegoksięgowegou oferęnta'
6) pozostajez oferentemlub osobąpełniącą
funkcjęgłównegoksięgowegou ofelentaw
slosun-ku
mogącym
budzicpodejrzenie
o stronniczośc
lub inieresownosc,
7) osobązaIządzającą|ub głównym księgowym oferentasą osoby, o których mowa w pl.t'
- 2. Burmistrz Małomic w s}.tuacji'o kórej mowa w ust' 1, dokonuje wyłączenia
ipowofujenowegoczłonkaKomisji'
s 4.1.PracamiKomisjikierujePrzewodniczący
2, Komisjadzialanaposiedzeniach
3. Komisjapodejmujeprace,gdy w posiedzeniu
biorą udziałwszyscyczłonkowieKomisji'
ofeń przezKomisjęnastępuje
s 5.l. otwarciei rozpatrzenie
w miejscui w termlnle
wsKazanymw ogioszenlu.
2'losiedzenie' na którymdokonujesięotwarciaofertodb}'wasięz trdziałem
oferentów'Na
posiedzeniuz udziałemoferentówKomisjaprzedstawia:
Iiczbęi rcdżajzłozonych
ofert. oraz
ich wanośckwotową
3. Posiedzenie'na kórym odb1.wasięocenaformalnai mer'torycznaofeń odb}.\,va
się na
posiedzeniuzamkniętymbez udziafuoferentów'
do rozstrzygnięcia
s 6 Komisja'przystępując
otwaltegokonkursuofert,dokonujekolejno
następujących
czynności]
l) otwierakopeńyz ofertami,
2) ustala,które z ofert spe,łniają
warunkiformalneokreślone
w ustawiez dnia 24 kwietnia
2003r' o działalności
pożytkupublicznegoi o wo]ontariacie
@z' U' Nr 96, poz' 873z
późn.zm.)orazogłoszeniu
o konkursie'
;)
warunkomokreś|onym
w ustawiez dnia 24 kwietnia
9!11ca ofeny nie odpowiadające
2003r' o dzia,la]ności
pożytkupublicznegoi o wolontariacie(Dz U' Nr 96, poz.8.73z
późn.zm') orazogłoszeniu
o konkursielub zgłoszone
po wyznaczonymlermrnle!
4) ro,Fatrujemerytorycznieofeńy spełniające
warunki okeślonew ustawie z dnia 24
kw.ietnia
2003r'o działalności
poż1tL.u
pub|icznego
i o woJontariacie
(D2' U' Nr 96, poz'
873 z późn'zm.) orazogłoszeniu
o koŃursie:
a) oceniającmożliwość
realizacji zadaniaprzez organizacjępozarządową
b) oceniającprzedstawioną
kalkulacjękosaów realizacjizadania,w tym w odniesieniu
do zakresurzeczowegozadania,
c) uwzględniając
wysokość
środkówpubiiczaychprzeznaczonych
na rea|izację
zadańa'
5) wskazujeofertę'na którąproponujesięudzieleniedoticji albonieirzyjmuje za<lnej
z ofen'
jest przezcżonkówKomisji Konl.ursowejprzez
$ 7.l'ocena forma|naofertdokonyr'vana
wypełnienieformularz^ stanowiąęegoZdlączn/ł ,/ / do niniejsfego
Ęulaminu
2. ocena mer1,'toryczna
ofeń dokonyłanajestind}.widual;ie
ńzez'członkówKomisji
poptzez przyznalie okeślonejliczby punktów na formu|a.zustanowiącymZaląc:tik
nr 2 do
ntnlejszegoregulamtnu.

Komisji ustalasię przezzsumowanieocenprzydzielonychofęrcię
3. ocenęmer},toryczną
przezwszystkichczłoŃów Komisji' Zbiorczyformularzocenyofeft stanowiZałączniknr 3 do
niniejszegoregulaminu.
4. za najkotzyŚniejsząofertębędzieuznanaofeńa' którauzyskanajwiększąliczbępunktów
w oceniemer''torycznej.
konkulsowegozgłoszona
została
tylkojednaofena'
$ 8. W razie,gdy do postępowania
Komisja możeprzyjąótę ofertę'jeżelistwierdzi,ze spełniaonarłymagańaokeślonew ustawie
poż}tkupub|icznego
i o wolontariacie
(Dz' U' Nr 96,
z dnia f4 kw|ętnia2003r'o działalności
poz' 813 zpóźl. zrn')i ogłoszeniu
o konkursie'
pżebiegukonkursusporządzasięprotokoł'kóry powiniel zavłterać:
oznaczeniemiejscai crasukonkursu,
Komisji KoŃursowej'
imionai nazwiskacz'łonków
liczbęzgłoszonych
ofert,
warunkom określonymw ustawie z dnia
wskazanie ofert odpowiadających
poż}tkupublicznegoio wolontariacie(Dz' U' Nr 96,
kwietnia2003r' o działalności
poz' 873 zpóźl' zm') i ogłoszeniu
o konkursie,
warunkom określonym
5) wskazanieofert nie odpowiadających
w ustawie z dnia
poż}tkupublicznegoi o wolontariacię(Dz' U' Nr
24 kwietnia2003r'o działalności
ao.poz' 87J z póżn'zm')i ogłoszeniu
po terminie.
o konl..ursie
lubzgloszonych
6) wskazanie wybranych ofelt, na któIe proponuje się udzielenie dotacji albo
przyjęta- wraz z uzasadnieniem,
żeżadnaz ofelt nie została
stwierdzenie'
7) wzmiankę o odcz}taniuprotokołtL
8) podpisyczłonkówKomisji'
2' ProtokołpodpisująwszyscyczłonkowieKomisji obecnina posiedzeniu'

s 9.1.Z
1)
2)
3)
4)

$ 10' Protokółz przebieguotwartegokonl'ulsuofertwlaz ze wskazaniempropozycjiwyboru
ofert,na które proponujesię udzieleniedotacjilub nie przyjęciaj,adfiejz ofeń oraz pozostałą
BurmistrzowiMałomic,
konkursowąKomisjaprzedkłada
dokumentację

Zalącznk Nr2
doRequaminu
Pracy
^omisii
konkursowei

FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ Ol'f RTY (Indlvidualny czlonkaKonisji)
rrafęal

\r of€rty:
odpowiadające
pu*t} formulaĘa oceny
L

Za|dadanc rczu|taty r€a|izłcji zadania

2

:el zadania

3

Zasa.lność
rea|izacji zada a

4

'icf-bowe określeniaskali d'alń

u.

Ka|L.uIacji
kosztórvrealizacji zadarua'

Max. Liczbapkt.

25
podejmowanychpr4 rca1iz:1cjizadania

jfekt}.\n,1lość kosŹ jednostkoiły w podzial€

45

na dzialŹnia

ifeklyuność ].os,.ljcdnos|ko!ł) $ ujęciu na LjczbęuczeJnilrólt

2

)ozafinanso$T.!r'kładwłasny.tł'realizcję zadann
I

m.

aal(lesrzecrowy radania
lnn€ w]brłne informncic dotycząc€ zadania

'V1sokośc
lrkladu rłlasregow rea||zacJę
zada a

l0

z

foświadczcnicw realizacji zadań podobnegorodzaju

l0

3

)otychczasowc wspołpracaz lokalnltn samorządem(opinie i rckomendacje)

l0

RAZEM

100

czytelnypodpisczłonka
Komis|i:

dn.
Malornice,

t.............

3.

2.

4.

Zahcznik nr 3
do Regulaminu Pracy
Komisji Konl'ursowej

ZBIORCZY

FORMULARZ

OCEI.IY MERYTORYCZIIf,J

OFERT

na rea]izację
/ad2nia'''''''

Imię i nazwisko cz|onkł
Konhji

PodpiśyczłonkówKomisji:
L

Ma|omic€ , do.

