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Zarz~dzenie r 0050.11.2020 


W6jta G iny Slubice 

z dnia 3 lutgo 2020 roku 


w sprawie: powolania czlonk6w dla rozpatrzenia ofert na 
powierzenie wykonani zadan publicznych w zakresie 
wspierania i upowszec niania kultury fizycznej w Gminie 
Slubice w 2020 r. 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 2 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poZytku 
publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 688 ze zm. 1) w zwiqzku 
z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 199 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 ze zm.2), postanawi m, co nastttpuje: 

1 

Powolujtt komisjtt do rozpatrzenia fert na powierzenie wykonania zadail 
publicznych w zakresie kultury fizyc1 ej i sportu. 

§2 

Z uwagi na fakt, ze Zadna organizacja hozarZ')dowa me wskazala os6b do skladu 
komisji do rozpatrzenia ofert, 0 kt6rVch mowa w § 1, w jej sklad wchodzq 
wy1'lcznie przedstawiciele organu wykbnawczego gminy tj.: 
Przewodnicz'lcy komisji 
Sekretarz komisji 

- Barb ra Kaminska 

Czlonek komisji - Marl na Skonieczna 

§3 

1. Komisja wykonuje swoje zadanir zgodnie z regulaminem stanowiqcym 
zalqcznik do niniej szego zarz'ldzenia. 
2. Komisji powierzam wykonanie czymnosci, 0 kt6rych mowa wart. 15 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalndsci poZytku publicznego i wolontariacie, 
oraz zobowiqzujtt do przedlozenia mi propozycji rozstrzygnittcia konkursu ofert 
do zatwierdzenia. 
3. Czlonkowie komisji maj'l obowi'lzek osobistego udzialu w pracach komisji. 

~ Zm~any ustawy opubl~owano w Dz. U. z 2019 r., ppz. 1570 
Znuany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2019 r., p z. B09,poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571 
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§4 


Sekretarz komisji pisemnie udokumentuje prace komisji oraz zobowi'lzany jest 
do przechowania calosci akt postypowania z ogloszonego otwartego konkursu 
ofert. 

§5 

Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

§6 

Zarz'ldzenie podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie 
na tablicy ogloszen w Urzydzie Gminy Slubice oraz ogloszenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzydu Gminy Slubice. 
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Zalqcznik 
do Zarzqdzenia Nr 0050.11.2020 
W6jta Gminy Slubice 
z dnia 3 lutego 2020 roku 

Regulamin pracy omisji Konkursowej 

do opiniowania ofert zlozony h w otwartym konkursie ofert 


na realizacj~ z dan puhlicznych 


I 


Komisja Konkursowa jest zespolem doradczo r~PiniUj'!Cym powolanym w ceiu zaopiniowania 
ofert na realizacjy zadail publicznych z zhlaesu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej w Gminie Slubice w 2020 roku, zi0t onYCh w otwartym konkursie ofert. 

f2 
Komisja Konkursowa, powolywana przez \Vi]'dta Gminy Slubice, sklada siy z nie wiycej niz 
piyciu os6b, w tym z trzech pracownik6w Ur ydu Gminy Slubice oraz dw6ch przedstawicieli 
organizacji pozarz~dowych lub podmiot6w wyrnienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku p licznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 688 ze zm.), z wyl~czeniem os6b teprezentuj~cych organizacje bior~ce udzial w 
konkursie. Przedstawiciele organizacji poz z~dowych bior~ udzial w pracach Komisji pod 
warunkiem wczesniejszego zgloszenia. 

§3 

1. 	 Pracami Komisji kieruje Przewodnicz~c t KomiSji. 
2. 	 Przewodnicz~cy Komisji: 

1) ustala terminy i zwoluje posiedzenia omisji, 
2) organizuje prace Komisji, 
3) dba 0 spisanie istotnych informacji i stalen, 

§4 

Protokoly posiedzen Kornisji Konkursow . oraz mne dokumenty przechowywane s~ w 
Urzydzie Gminy Slubice. 

§5 

Do czlonk6w Kornisji Konkursowej bioqcy ' h udzial w opiniowaniu ofert stosuje siy przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postypowania administracyjnego 
(t.j. 	Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) doty z~ce wyl~czenia pracownika. 

§6 

1. 	 Kornisja Konkursow.a podczas obrad sp~awd~a i ustala czy ~ferty odpowia?aj~ wy~o~o~ 
formalnym, dokonuJe oceny merytoryczneJoraz dokonuJe wyboru naJkorzystmeJszeJ 
oferty. 



2. 	 Komisja, przyst((puj,!c do opiniowania zlozonych ofert, dokonuje kolejno nast((puj,!cych 
czynnosci: 
1) otwiera koperty z ofertami, 
2) ustala, kt6re z ofert spelniaj,! warunki formalne okreslone w ustawie oraz ogloszeniu 

o konkursie, 
3) odrzuca oferty nie odpowiadaj,!ce warunkom okreslonym w ustawie oraz ogloszeniu 

o konkursie lub zgloszone po wyznaczonym terminie, 
4) rozpatruje 	 merytorycznie oferty spelniaj,!ce warunki okreslone w ustawie oraz 

ogloszeniu 0 konkursie. 
3. 	 Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykl,! wi((kszosci,! glos6w, w glosowaniu 

Jawnym. 
4. 	 W przypadku r6wnej liczby glos6w "za" lub "przeciw" glos decyduj,!cy ma 

Przewodnicz'!cy Komisji. 

§7 

1.Sekretarz Komisji Konkursowej sporz'!dza z ka:zdego posiedzenia Komisji protok61, kt6ry 
b((dzie przekazany W6jtowi Gminy Slubice. 

2. 	 Protok61 powinien zawierac: 
1) oznaczenie miejsca i czasu opiniowania ofert, 
2) imiona i nazwiska czlonk6w Komisji Konkursowej, 
3) nazw(( zadania publicznego, 
4) liczb(( zgloszonych ofert, 
5) wskazanie ofert odpowiadaj,!cych warunkom okreslonym w ustawie i ogloszeniu 

o konkursie, 
6) wskazanie ofert nie odpowiadaj,!cych warunkom okrdlonym w ustawie i ogloszeniu 

o konkursie lub zgloszonych po terminie, 
7) waZniejsze ustalenia oraz ewentualne uwagi i wnioski czlonk6w Komisji, 
8) wskazanie wybranych ofert, na kt6re proponuje si(( udzielenie dotacji alba 

stwierdzenie, ze zadna z ofert nie zostala przyj((ta - wraz z uzasadnieniem, 

9) podpisy czlonk6w Komisji. 


§8 

Uczestnictwo w pracach Komisji KOnkursowej odbywa si(( w ramach obowi£!Zku sluzbowego, 
a w przypadku przedstawicieli organizacji pozarz,!dowych lub podmiot6w wymienionych 
wart. 3 ust. 3 ustawy jest nieodplatne. 

§9 

Komisja Konkursowa ulega rozwi£!Zaniu z dniem rozstrzygni((cia lub uniewamienia 
konkursu. 


