ZARZĄDZENIE NR 205/16
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert,
którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów
Na podstawie art. 15 ust. 2 a, 2 b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie tj. z dnia 01 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 239), zarządza się co
następuje:
§ 1. Powołuje się przedstawicieli organu wykonawczego do komisji konkursowej w celu
zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, którego przedmiotem jest wybór
dziennych opiekunów w następującym składzie:
1. Tamara Turek – przewodnicząca komisji,
2. Irena Tomczak – członek,
3. Łukasz Postaremczak – członek.
§ 2. 1. Do zadań komisji konkursowej należy:
1) weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym,
2) przedstawienie Burmistrzowi Miasta Kościana wybranych kandydatów,
3) sporządzenie protokołu końcowego z pracy komisji.
2. Komisja konkursowa może przeprowadzić rozmowę z kandydatem na dziennego opiekuna.
§ 3. Posiedzenia komisji konkursowej odbywają się przy obecności co najmniej 50 % składu
komisji i są prowadzone przez przewodniczącego komisji.
§ 4. Do zadań Przewodniczącego należy:
1) kierowanie pracami komisji,
2) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji,
3) przedstawienie Burmistrzowi Miasta Kościana propozycji wybranych kandydatów.
§ 5. 1. Dokonując oceny ofert, komisja uwzględnia kryteria określone w ogłoszeniu otwartego
konkursu ofert.
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2. Rozstrzygnięcie konkursu następuje po dokonaniu oceny przedłożonych pod obrady komisji
wszystkich ofert, spełniających wymogi formalne i merytoryczne.
3. W przypadku uchybień formalnych komisja ma prawo wezwać kandydata do ich usunięcia.
§ 6. 1. Członkowie komisji składają pisemne oświadczenie o bezstronności w stosunku do
rozpatrywanych ofert.
2. Członkowie komisji, którzy są związani z rozpatrywaną ofertą, zobowiązani są wyłączyć się z
udziału w ocenie takiej oferty.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga
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