
Zalacznik Nr 1 do ogloszenia
z dnia 12 lutego 2019 r. o otwartym

konkursie na realizacje zadan publicznych

Regulamin pracy Komisji Konkursowej

§1-

Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisj^, jest zespolem powolanym w celu zaopiniowania
ofert zlozonych przez organizacje pozarz^dowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,
w otwartym konkursie ofert, ogloszonym Zarzadzeniem Nr 11/2019 Wojta Gminy Szastarka
dniall lutego 2019 roku, na realizacje zadan publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§2.

1. Przewodnicz^cy kieruje pracami Komisji i reprezentuje ja^ na zewnajrz.
2. Do zadan Przewodnicz^cego nalezy w szczegolnosci:

a) wyznaczanie terminow posiedzen Komisji,
b) organizacje prac Komisji,
c) dbanie o spisanie istotnych informacji i ustalen,
d) zapraszanie w razie potrzeby osoby posiadaj^ce specjalistyczna^ wiedze w

dziedzinie obejmuj^cej zakres zadan publicznych, ktorych konkurs dotyczy,
w charakterze doradcow do udzialu w posiedzeniu Komisji.

§3-

Do czlonkow Komisji bior^cych udzial w opiniowaniu ofert stosuje sie przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2018,
poz.2096) dotycz^ce wyl^czenia pracownika - zal^cznik nr 3 do Regulaminu pracy Komisji
konkursowej opiniuj^cej

§4.

l.Komisjaobraduje na jawnych posiedzeniach.
a) posiedzenie, na ktorym dokonuje sie otwarcia ofert jest jawne, odbywa sie
z udzialem oferentow,
b) posiedzenie, na ktorym odbywa sie ocena formalna i merytoryczna ofert, odbywa
sie na posiedzeniu zamknietym bez udzialu oferentow.

2.Komisja podejmuje prace, gdy w posiedzeniu bierze udzial 2/3 czlonkow, w tym
przewodnicz^cy lub wiceprzewodnicz^cy.

• §5.

Komisja w czesci jawnej w obecnosci oferentow:
a) podaje liczbe zgloszonych ofert,
b) podaje nazwe i adres oferenta oraz calkowity koszt zadania.

§6.

1.Komisja w czesci niejawnej ustala, ktore z ofert spelniaj^ wymogi formalne okreslone w
ogloszeniu o konkursie. Komisja wysyla pisma do oferentow o uzupelnienie ofert, ktore
nie spelniaja^ wymaganych kryteriow, wzor karty oceny formalnej oferty stanowi zal^cznik
nr 1 do niniejszego regulaminu.

2.Oferty spelniaj^ce wymagania formalne podlegaj^ ocenie merytorycznej w oparciu o kryteria
okreslone w ustawie oraz w ogtoszeniu o konkursie, wzor karty opinii merytorycznej oferty stanowi
zal^cznik nr 2 do niniejszego regulaminu.



' §7.

Komisja przedstawia Wqjtowi zbiorczy protokol, ktory powinien zawierac:
a) oznaczenie miejsca i czasu opiniowania ofert,
b) imiona i nazwiska czlonkow Komisji,
c) zakres i rodzaj zadania.
d) nazwe oferenta/ow,
e) liczbe zgloszonych ofert,
f) wskazanie ofert odpowiadaj^cych warunkom okreslonym w ustawie i ogloszeniu

o konkursie,
g) wskazanie ofert wezwanych do uzupelnienia ofert, ktore nie spelniaja^ wymaganych

kryteriow lub zgloszonych po terminie,
h) wazniejsze ustalenia oraz ewentualne uwagi i wnioski czlonkow Komisji,
i) wskazanie wybranej/ych oferty/t, na realizacje ktorej/ych proponuje si$ udzielenie

dotacji albo stwierdzenie, ze zadna z ofert nie zostala przyjeta - wraz z
uzasadnieniem,

j) wskazanie proponowanej wysokosci dotacji,
k) podpis czlonkow Komisji.

§8.
l.Ostateczn^ decyzje o wyborze oferty na realizacj? zadaniapublicznego podejmuje Wojt

Gminy Szastarka.
2.Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzja administracyjn^ w rozumieniu przepisow

Kodeksu post^powania administracyjnego.
S.Kazdyw terminie 30 dni od dnia ogloszenia wynikow konkursu, moze z^dac uzasadnienia

wyboru lub odrzucenia oferty.
§9.

Wyniki dokonanego wyboru ofert zostana podane do publicznej wiadomosci w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Szastarka, na tablicy ogloszeri Urz^du Gminy
Szastarka oraz zostan^ wyslane pisemne zawiadomienia do wszystkich oferentow o wynikach
konkursu.


