ZARZĄDZENIE Nr 0151/2/2011
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 05 stycznia 2011 roku

w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej
opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku
publicznego na realizację zadań publicznych.
Na podstawie art. 15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.
593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.
1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Dz. U. z 2008 r.
Nr 209, poz. 1316, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146 /, zarządza się, co następuje :
§1
Powołuje się Komisję Konkursową opiniującą złożone oferty na dotacje z budżetu gminy
Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i
specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu
oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2011 roku”, w ilości 5 osób w
następującym składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Mariusz Pendziałek
Lucja Kuehnhardt
Kamila Janowska
Anetta Sałacka
Damian Ryń

Powołuje się Komisję Konkursową opiniującą złożone oferty na dotacje z budżetu gminy
Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju
tożsamości kulturowej mniejszości w 2011 roku, w ilości 5 osób w następującym składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Mariusz Pendziałek
Lucja Kuehnhardt
Kamila Janowska
Andrzej Lewczak
Barbara Karpińska

Powołuje się Komisję Konkursową opiniującą złożone oferty na dotacje z budżetu gminy
Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury
fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy Polska Cerekiew w 2011 roku, w ilości 5
osób w następującym składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Mariusz Pendziałek
Lucja Kuehnhardt
Kamila Janowska
Urszula Kochoń
Aleksandra Szlagowska

§2
Komisja Konkursowa pracować będzie zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji Konkursowej
opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu gminy Polska Cerekiew
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
na realizację zadań publicznych, stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§3
Traci moc Zarządzenie Nr 1/2006 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 9 stycznia 2006 r. w
sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone oferty na konkurs na dotacje
przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym i innym
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krystyna Helbin

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/2/2011
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 05 stycznia 2011 roku
Regulamin pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje
przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań
publicznych.
§1
1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją jest organem opiniodawczym w zakresie
oceny, oraz określenia wysokość dofinansowania ofert zgłoszonych przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96,
poz. 873 z póź. zm.).
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja w głosowaniu jawnym wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Komisją kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności osoba
upoważniona przez Przewodniczącego.
4. Dla skutecznego działania Komisji wymagany jest udział co najmniej połowy jej składu.
§2
1. W skład Komisji wchodzą:
a. przedstawiciele organu wykonawczego Urzędu Gminy Polska Cerekiew,
b. osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) z wyłączeniem osób
reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3
ustawy biorące udział w konkursie,
2. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające
specjalistyczna wiedze w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których
konkurs dotyczy.
3. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z póź. zm.) dotyczące wyłącznie pracownika.
§3
1. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W
przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
2. Rozpatrzenie ofert przez Komisję następuje w miejscu i w terminie wskazanym w
ogłoszeniu.

§4
Komisja, przystępując do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, dokonuje kolejno
następujących czynności:
1. Przed dokonaniem oceny merytorycznej może wezwać oferenta do udzielenia
dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia oferty. Oferent zobowiązany jest do udzielenia
wyjaśnień i uzupełnienia oferty nie później niż w terminie 7 dni od daty powiadomienia,
2. Ustala, które z ofert spełniają warunki formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z
póź. zm.), oraz ogłoszeniu o konkursie,
3. Odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z
póź. zm.), oraz ogłoszeniu o konkursie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie,
4. Rozpatruje merytorycznie oferty spełniające warunki określone w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z póź. zm.), oraz ogłoszeniu o konkursie, a także z postanowieniami zawartymi
w odrębnym Zarządzeniu Wójta Gminy Polska Cerekiew w sprawie przyjęcia
regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na
realizację zadań publicznych,
5. Wskazuje ofertę bądź oferty, na które proponuje się udzielenie dotacji albo nie
przyjmuje żadnej z ofert.
§5
Jeżeli postępowanie konkursowe nie doprowadzi do wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub
ofert, Komisja przedstawia Wójtowi Gminy wniosek o unieważnienie postępowania
konkursowego.
§6
Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1. Oznaczenie miejsca i czas konkursu,
2. Imiona i nazwiska członków Komisji,
3. Wzmiankę o odczytaniu regulaminu pracy Komisji
3. Liczbę zgłoszonych ofert,
4. Wskazanie ważnych ofert,
5. Wskazanie odrzuconych ofert nie odpowiadających warunkom określonym w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z póź. zm.) i ogłoszeniu o konkursie lub zgłoszonych po terminie,
6. Wskazanie wybranej lub wybranych ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji albo
stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta – wraz z uzasadnieniem,
7. Wzmiankę o odczytaniu protokołu,
8. Podpisy Przewodniczącego i Sekretarza.
§7
Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert,
na które proponuje się udzielenie dotacji lub nie przyjęcia żadnej z ofert, oraz pozostałą
dokumentację Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Polska Cerekiew do zatwierdzenia.

§8
Po zaakceptowaniu przez Wójta Gminy wniosku o wybór realizatora zadania publicznego,
Komisja zawiadamia oferentów o wynikach konkursu oraz zamieszcza informację na tablicy
ogłoszeń w siedzibie urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Bilutynie Informacji
Publicznej.

