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Zarz~dzenie r 0050.16.2019 

W6jta G iny Slubice 


z dnia 12 m rca 2019 roku 


w sprawie: powolania czlonk6w komisji dla rozpatrzenia ofert na 
powierzenie wykonan a zadan publicznych w zakresie 
wspierania i upowsze hniania kultury ftzycznej w 2019 r. I 

I 
I 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poZytku I 
publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. p. z 2018 r., poz. 450 ze zm. I ) w zwi,!zku z 
art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.lo samorz,!dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 
r., poz. 994 ze zm.2), postanawiam, co nastttpuje: 

§1 

Powolujtt komisjtt do rozpatrzeni ofert na powierzenie wykonania zadan 
publicznych w zakresie kultury fizy znej i sportu. 

§2 

Z uwagi na fakt, ze zadna Organiza~.a pozarz'!dowa nie wskazala osob do skladu 
komisji do rozpatrzenia ofert, 0 orych mow a w § 1, w jej sklad wchodz,! 
wyl,!cznie przedstawiciele organu konawczego gminy tj.: 
Przewodnicz,!cy komisji -~ nika Wojtalewicz I 
Sekretarz komisji - :~~artyna Czamecka 
Czlonek komisj i - K nga Maslanka 

§3 

1. Komisja wykonuje swoje za ania zgodnie z regulaminem stanowi,!cym 
zal,!cznik do niniejszego zarz'!dze ia. 
2. Komisji powierzam wykonanie czynnosci, 0 ktorych mowa wart. 15 ustawy 
dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poZytku publicznego i wolontariacie, 
oraz zobowi,!zujtt do przedlozeni I mi propozycji rozstrzygnittcia konkursu ofert 
do zatwierdzenia. 
3. Czlonkowie komisji maj,! obo i,!zek osobistego udzialu w pracach komisji. 

I Zmiany ustawy opublikowano w Dz. u. z 20 8r., poz.650, poz. 723, poz. 1365 oraz Dz. U. z 2019r. poz. 37 
2 Zmiany ustawy opublikowano w: Dz. U. z 2 18 r., poz.1349; poz. 1432 i poz. 2500 
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§4 


Sekretarz komisji pisemnie udokumentuje prace komisji oraz zobowi~zany jest 
do przechowania calosci akt post~powania z ogloszonego otwartego konkursu 
ofert. 

§5 

Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

§6 

Zarz~dzenie podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Gminy Slubice. 
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Zalqcznik 
do Zarzqdzenia Nr 0050.16.2019 
W6jta Gminy Slubice 
z dnia 12 marca 2019 roku 

Regulamin praCYfOmiSji Konkursowej 

do opiniowania ofert zlozon , ch w otwartym konkursie ofert 


na realizacj~adan puhlicznych 


§1 

Komisja Konkursowajest zespolem doradc 0 - opiniujqcym powolanym w celu zaopiniowania 
ofert na realizacjy zadail publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej w 2019 roku, zlozonych w otwart konkursie ofert. 

§2 

Komisja Konkursowa, powolywana przez W6jta Gminy Slubice, sklada siy z nie wiycej niz 
piyciu os6b, w tym z trzech pracownik6w p rzydu Gminy Slubice oraz dw6ch przedstawicieli 
organizacj i pozarzqdowych lub podmiot' w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 450 ze zm.) z wylqczeniem os6 reprezentujqcych organizacje biorqce udzial w 
konkursie. Przedstawiciele organizacji p zarzqdowych biorq udzial w pracach Komisji pod 
warunkiem wczesniej szego zgloszenia. 

§3 

1. 	 Pracami Komisji kieruje przeWOdniCf CY Komisji. 
2. 	 Przewodniczqcy Komisji: 

1) ustala terminy i zwoluje posiedze 'a Komisji, 
2) organizuje prace Komisji, 
3) dba 0 spisanie istotnych informa i i ustalen, 
4) wystypuje na zewnqtrz w sprawa . h dotyczqcych dzialalnosci Komisji. 

§4 

Protokoly posiedzen Komisji Konkursowej oraz mne dokumenty przechowywane Sq w 
Urzydzie Gminy Slubice. 

§5 

Do czlonk6w Komisji Konkursowej bi9rqcych udzial w opiniowaniu ofert stosuje siy przepis 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania administracyjneg 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) dotyczqce wylqczenia pracownika. 



§6 


1. 	 Kornisja Konkursowa podczas obrad sprawdza i ustala czy oferty odpowiadajq wymogorn 
formalnym, dokonuje oceny rnerytorycznej oraz dokonuje wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 

2. 	 Kornisja, przystypujqC do opiniowania zlozonych ofert, dokonuje kolejno nastypujqcych 
czynnosci: 
1) otwiera koperty z ofertami, 
2) usta1a, kt6re z ofert spelniajq warunki forrnalne okreslone w ustawie oraz ogloszeniu 

o konkursie, 
3) odrzuca oferty nie odpowiadajqce warunkorn okreslonym w ustawie oraz ogloszeniu 

o konkursie lub zgloszone po wyznaczonyrn terminie, 
4) rozpatruje 	 rnerytorycznie oferty spelniajqce warunki okreslone w ustawie oraz 

ogloszeniu 0 konkursie. 
3. 	 Kornisja Konkursowa podejrnuje decyzje zwyklq wiykszosciq glos6w, w glosowaniu 

jawnyrn. 
4. 	 W przypadku r6wnej liczby glos6w "za" lub "przeciw" glos decydujqcy rna 

Przewodniczqcy Kornisji. 

§7 

1. 	 Sekretarz Kornisji Konkursowej sporzqdza z katdego posiedzenia Kornisji protok61, kt6ry 
bydzie przekazany W 6jtowi Grniny Slubice. 

2. 	 Protok61 powinien zawierac: 
1) oznaczenie rniejsca i czasu opiniowania ofert, 
2) imiona i nazwiska czlonk6w Kornisji Konkursowej, 
3) nazwy zadania publicznego, 
4) liczby zgloszonych ofert, 
5) wskazanie ofert odpowiadajqcych warunkorn okreslonyrn w ustawie i ogloszeniu 

o konkursie, 
6) wskazanie ofert nie odpowiadajqcych warunkorn okreslonym w ustawie i ogloszeniu 

o konkursie lub zgloszonych po terrninie, 
7) watniejsze ustalenia oraz ewentualne uwagi i wnioski czIonk6w Kornisji, 
8) wskazanie wybranych ofert, na kt6re proponuje siy udzielenie dotacji albo 

stwierdzenie, ze zadna z ofert nie zostala przyjyta - wraz z uzasadnieniern, 

9) podpisy czlonk6w Kornisji. 


§8 

Uczestnictwo w pracach Kornisji Konkursowej odbywa siy w ramach obowiqzku sMbowego, 
a w przypadku przedstawicieli organizacji pozarzqdowych lub podmiot6w wyrnienionych 
wart. 3 ust. 3 ustawy jest nieodplatne. 

§9 

Kornisja Konkursowa ulega rozwiqzaniu z dniern rozstrzygniycia lub uniewaZnienia 
konkursu. 


