Zarządzenie nr 20/07
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 03 stycznia 2007 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu ofert na realizację
zadań poŜytku publicznego w 2007 roku.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz.
873 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursów ofert na realizację zadań
poŜytku publicznego w składzie:
1. Łukasz Postaremczak
2. Grzegorz Grześkowiak
3. Renata Krajewska
4. Helena Wojciechowska
5. Małgorzata Dudek

–
–
–
–
-

przewodniczący
członek
członek
członek
członek
§2

Pracami komisji konkursowej kieruje Przewodniczący
§3
Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury
Fizycznej
§5
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia

Burmistrz
Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga

Załącznik
do zarządzenia nr 20/07
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 03.01.2007 r.

Regulamin pracy komisji konkursowej
rozstrzygającej otwarte konkursy ofert
na realizację zadań publicznych Miasta Kościana w 2007 roku.

§ 1.
Zadaniem komisji jest:
- rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Kościana,
- przedstawienie propozycji dotacji dla podmiotów występujących w konkursie,
- sporządzenie protokołu końcowego z pracy komisji.
§ 2.
1. Komisja pracuje w składzie powołanym przez Burmistrza Miasta w drodze zarządzenia.
2. Obrady komisji są prawomocne przy obecności co najmniej 50% składu komisji.
§ 3.
Przewodniczący komisji konkursowej:
- wyznacza termin posiedzenia komisji,
- powiadamia członków komisji o terminie posiedzenia i przedmiocie obrad na 5 dni przed
posiedzeniem,
- kieruje pracami komisji,
- przedstawia Burmistrzowi wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz propozycję
dotacji dla podmiotu.
§ 4.
1. Kryteria oceny ofert:
- merytoryczna wartość projektu i jego zbieŜność z celami zadania,
- zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
- ocena moŜliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia tego
podmiotu w realizacji podobnych zadań, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich,
bazy materialnej,
- zasięg terytorialny projektu, korzyści płynące dla mieszkańców miasta z jego realizacji,
liczba osób objętych projektem,
- ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności
wykonania,
- wykonanie i rozliczenie się z zadań zleconych danej organizacji w okresie poprzednim,
- udział środków własnych oferenta oraz z innych źródeł finansowania,
- zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
2. Komisja konkursowa podczas rozpatrywania ofert, moŜe kierować się dodatkowymi
kryteriami przyjętymi przez siebie, wymieniając je w protokole końcowym.

§ 5.
Komisja konkursowa przed rozstrzygnięciem konkursu zapoznaje się z opinią, na temat
złoŜonych ofert, sporządzoną przez właściwy merytorycznie wydział.
§ 6.
1. Rozstrzygnięcie konkursu następuje po dokonaniu oceny wszystkich ofert, spełniających
wymogi formalne, przedłoŜonych pod obrady komisji.
2. Komisja konkursowa rozstrzygając konkurs podejmuje decyzje kierując się kryteriami
wymienionymi w § 4 niniejszego zarządzenia koncentrując się na trzech zasadniczych
elementach:
- zasadności oferty pod względem merytorycznym,
- realnej moŜliwości wykonania zadania przez oferenta,
- kalkulacji kosztów.
3. Ofertę, która uzyskała w kaŜdej z powyŜej wymienionych elementów ocenę pozytywną,
komisja przedstawia Burmistrzowi Miasta z propozycją dotowania oraz wysokością dotacji.
§ 7.
Sposób podjęcia decyzji, o której mowa w § 6 proponuje Przewodniczący komisji.
W przypadku rozbieŜnych stanowisk członków komisji, przewodniczący moŜe zarządzić
jawne głosowanie.
Głosowanie moŜe dotyczyć pojedynczej sprawy lub całości spraw rozpatrywanych przez
komisję.
§ 8.
1. Członkowie komisji składają oświadczenie, o bezstronności w stosunku do rozpatrywanych
ofert lub związaniu z ofertą, w rozpatrywanym konkursie.
2. Członkowie komisji, którzy są związani z rozpatrywaną ofertą nie biorą udziału w ocenie
takiej oferty.
§ 9.
Prace komisji, dotyczące danego otwartego konkursu ofert, kończą się w momencie
przedstawienia Burmistrzowi Miasta protokołu końcowego.
§ 10.
Komisja konkursowa w składzie powołanym przez Burmistrza Miasta rozstrzyga wszystkie
otwarte konkursy w danym zakresie.
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