
Zarzadzenie nr63/2013

Burmistrza Miasta i Cminy Chorzele
z dnia 4Mmaja 2013 roku

w sprawie powoiania Komisji Konkursowej opiniujacej projekty ofert na realizacje
zadan publicznych Miasta i Grainy Chorzele dzialalnosci wspomagajacej rozwoj
wspolnot i spolecznosci lokalnych, a takze kultury, turystyki i dzialan na rzecz dzieci
i mlodziezy w roku 2013.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i owolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwafy nr
229/XXV/12 Rady Miejskiej wChorzelach zdnia 30 listopada 2012 r. wsprawie uchwalenia
rocznego programu i zasad wspolpracy Miasta i Gminy Chorzele z organizacjami
pozarzqdowymi oraz innymipodmiotamiprowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego na
rok 2013, zarzqdzam, conastepuje:

1. Powoluje sie Komisje Konkursowa wcelu zaopiniowania ofert zlozonych na realizacje
zadah publicznych Miasta i Gminy Chorzele w 2013 roku w skladzie okreslonym
w zalaczniku Nr 1 do zarzadzenia.

2 Do zadari Komisji nalezy zaopiniowanie zlozonych ofert iprzedlozenie propozycji wyboru
ofert na realizacje zadah publicznych na 2013 rok zgodnie z kryteriami zawartymi
w ogloszeniu o konkursie ofert stanowiacym zalacznik do Zarzadzenia nr 47/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dn. 16.04.2013 r.

§2
Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem stanowiacym zalacznik Nr 2 do zarzadzenia oraz
rocznym programem i zasadami wspolpracy Miasta i Gminy Chorzele z organizacjami
pozarzadowymi ipodmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2013 rok.

§3
Osoby wchodzace wsklad Komisji Konkursowej sa zobowiazane do zlozenia pisemnego
oswiadczema stanowiacego zalacznik Nr 3do niniejszego zarzadzenia.

§4
Wykonanie zarzadzenia powierza sie Sekretarzowi Miasta iGminy Chorzele.

§5
Zarzadzenie wchodzi wzycie zdniem podpisania.

burmistr;

ffBeata Szczepankowska



ZaJacznik Nr 1 do

Zarzadzenia Nr6^2013
BurmistrzaMiasta i Gminy
Chorzele z dnial 4.05.2013r.

SKLAD KOMISJI KONKURSOWEJ POWOLANEJ DO OCENY OFERT NA
REALIZACJE ZADAN PUBLICZNYCH MIASTA I GMINY CHORZELE
W ZAKRESIE:

A)DZIALALNOSCI WSPOMAGAJACEJ ROZWOJ WSPOLNOT I
SPOLECZNOSCI LOKALNYCH,
B) KULTURY, TURYSTYKI I DZIALAN NA RZECZ DZIECI I MLODZIEZY.

1. Andrzej Kowalewski -Przewodniczacy (przedstawiciel Urzedu Miasta iGminy
wChorzelach)

2. Sylwia Drezek -Sekretarz (przedstawiciel Urzedu Miasta iGminy
w Chorzelach)

3. Tomasz Filipowicz -Czlonek (przedstawiciel Urzedu Miasta iGminy
w Chorzelach)

4. Malgorzata Wale -Czlonek (przedstawiciel organizacji pozarzadowych - Stowarzyszenie
na rzecz Rozwoju Wsi Rycice)

5. Henryk Tariski - Czlonek (przedstawiciel organizacji pozarzadowych - Stowarzyszenie
„Nasze Bezpieczehstwo")



Zalacznik Nr 2 do

Zarzadzenia Nr6^2013

Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele z dnialH05.20l3r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

§l

Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisji, przeprowadza otwarty konkurs ofert na zasadach
okreslonych wustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz wUchwaly nr 229/XXV/12
Rady Miejskiej wChorzelach z dnia 30 listopada 20l2r. wsprawie uchwalenia rocznego
programu l zasad wspolpracy Miasta i Gminy Chorzele zorganizacjami pozarzadowymi oraz
innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2013.

§2

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadah
zleconych przez Urzad Miasta iGminy wChorzelach oraz przedlozenie Burmistrzowi Miasta
iGminy Chorzele wyboru ofert proponowanych do udzielenia dotacji.

§3

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczacy, ktory ustala zasady postepowania
organizacyjnego w sprawach nieuregulowanych regulaminem i programem wspolpracy
zorganizacjami oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego.
2. Komisja dziala na posiedzeniach.

§4

1. Otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisje nastepuje wterminie do 15 dm od uplywu
terminu skladania ofert wskazanym wogloszeniu.
2. Podczas pierwszego posiedzenia Komisja otwiera oferty, sprawdza ich zawartosc oraz
spisuje oferty przyjete do oceny merytorycznej.
3. Jesli wszystkie oferty spelniaja wymogi formalne, Komisja przystepuje do oceny
merytorycznej ofert dopuszczonych do tego etapu procedury konkursowej
4. Jesli oferty zawieraja drobne uchylenia formalne (np. brak podpisu, brak wypelnienia
pozycji wofercie), Komisja wzywa zainteresowane strony do ich usuniecia wterminie do 7
dm.

5. Posiedzenia ktorych przedmiotem jest ocena formalna imerytoryczna ofert, odbywaia sie
bez udziahi oferentow. w v

§5

1. Komisja dokonuje wyboru ofert na podstawie zasad wskazanych wart. 15 ust 1ustawy
koEo P^bj!CZnym j° wolontariacie, uwzgledniajac kryteria okreslone wogloszeniu
a) proponowane dzialania - skale dzialah, ich adekwatnosc do zidentyfikowanego problemu
ipotrzeb adresatow projektu, planowane metody, realnosc wykonania;



b) planowane rezultaty -realnosc, adekwatnosc do planowanych dzialah ikosztow, trwalosc
oddziatywame spoleczne;

c) kosztorys - adekwatnosc proponowanych kosztow do planowanych dzialah, zasadnosc
przyj?tych stawek jednostkowych wodniesieniu do srednich cen rynkowych, poprawnosc
rachunkowa, niefinansowy i finansowy wklad wlasny wnioskodawcy
d) doswiadczenie niezbedne do realizacji zadania - wtym dotychczasowa wspolpraca
z lokalnym samorzadem oraz instytucjami;
e) inne kryteria wazne ze wzgledu na tematyke konkursu - wzbogacanie oferty kulturalnei
kierowanej do szerokiego grona odbiorcow, cyklicznosc przedsiewziecia itd
2. Komisja moze uzaleznic rozpatrzenie oferty od zlozenia, wokreslonym przez siebie
terminie, dodatkowych informacji lub dokumentow, dostepnych podmiotowi.

§6

1. Przebieg konkursu wymaga protokolowania. Protokol powinien zawierac wszczegolnosci-
a)oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
b) imiona inazwiska czlonkow Komisji Konkursowej,
c) liczbe zgloszonych ofert,
d)wskazanie ofert odpowiadaj^cych warunkom okreslonym wustawie zdnia 24 kwietnia
e) wsk'̂ W f rC- T* Publiczne8° [°wolontariacie oraz wogloszeniu okonkursie,e) wskazanie ofert meodpowiadajacych warunkom okreslonym wustawie zdnia 24 kwietnia
lub zlLnn f °? ^^ Publiczne8° *° wolontariacie oraz wogloszeniu okonkursieiud zgtoszonych po terminie,

zilt^V7bra^h °fert'na kt6re Pr°P°nuJe si? «Melenie dotacji, albo stwierdzenie, zezadna zofert me zostala przyjeta -wraz zuzasadnieniem,
g) wzmianke o odczytaniu protokolu,
h) podpisy czlonkow Komisji.

unra^ont^nt'T "Tf czl°nkowie K°™* » >afe wszystkie inne osoby
uSur^dtnth" P°SledZen,aCh K°miSJi' k'6re *"*" »" Komi* d°

§7

Komisja przedktada Bumiistrzowi Miasta i Gminy Chorale protokol postepowania
Ch^eTubZ: *0fe" »™^h d° ««** "otaJ przez ML,oTgT
oceny me^o "cznej ""'V*™™ Wmmk6w praz ws^stkie <** dopuszezone do



WZOR KARTY OCENY FORMALNEJ
Nazwa

podmiotu:

Tytul

projektu:

Wysokosc wnioskowanej kwoty

KRYTERIA FORMALNE
Niespelnienie ktoregokohviek z ponizszych wymogow powoduje, ze

oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych
Ofert? zlozono na druku wskazanym wRozporzadzeniu Ministra Pracy i
Pohtyki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania wykonania tego zadania (Dz U z
2011r.Nr6.poz. 25)
Oferta jest kompletna, tzn. wypelniona zgodnie z instrukcja dolaczona do
ww. rozporzadzenia

Oferta zostala zlozona w terminie
Oferta dotyczy zadania zgodnego zcelami statutowymi wnioskodawcv
(ifprtQ TActolo rFl^.r^rt-»„ j _ • . « ; :— »-Oferta zostala zlozona przez podmiot uprawniony do udzialu wkonkursie
kllnkLod0tyCZy Zada" odP°wiadajacych merytoryce ogloszenia
Wysokosc wnioskowanej kwoty wofercie nie przekracza limitu ustalonego w
ogloszeniu konkursowym (dotyczy tylko ofert dotyczacych wsparcia
reahzacu zadania publicznego)

TAK/NIE

me^cznSUrS°Wa^"^""^^^""V™** 'prZy*ta* do ocen*

Podpisy czlonkow komisji konkursowej:

Chorzele, dnia
*niepotrzebne skreslic

Przewodniczacy:
Czlonkowie: ,



WZOR KARTY OCENY MERYTORYCZNF.I

Nazwa

podmiotu:

Tytul

projektu:

Wysokosc wnioskowanej kwoty.

KRYTERIA MERYTORYCZNE
Za kazde kryterium limit punktow od 0 do 20

Laczna suma punktow wynosi 100
_Oferta zostaje odrzucona. jezeli zyska ponizei SO punktow
lnW9n« Alialnnin.Proponowane dziatania:

skala dzialah, ich adekwatnosc do zidentyfikowanego problemu ipotrzeb
adresatow pr01ektu, planowane metody, realnosc wvknnania
PlQnnu;nHA — ** * —-Planowane rezultaty:
realnosc, adekwatnosc do planowanych dzialah i kosztow, trwalosc
oddzialywanie spoleczne ™*™^,
Kosztorys: " • —

nrzv^vchtt pr°POI\OWTCh k°SZt6w d° Plan°wanych dzialah, zasadnoscprzyjetych stawek jednostkowych wodniesieniu do srednich cen rynkowych^^^.ehunkowa, niefinansowy i finansowy wkhS wlLy'
Doswiadczenie niezbedne do realizacji zadania-
wtym dotychczasowa wspotpraca zlokalnym samorzadem oraz instytucjami
- ewentualne opinie i rekomendacje
Inne kryteria wazne ze wzgledu na tematyka. konkursu:
cTkSnt6 ^^ kUltUralneJ kier°Wmiej d° SZerokie8° §rona odbioreowcyklicznosc przedsiewziecia.
Liczba punktow ogolem

d^a^a'r" SlWKrd^a•" ^ Z°S,!"a "***•'™*«'

Podpisy czlonkow komisji konkursowej:

Chorzele, dnia

*niepotrzebne skreslic

Przewodniczacy:
Czlonkowie:

Ocena

0-20 pkt.



Zalacznik Nr 3 do

Zarzadzenia Nr 6 i/2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele z dnialM.05.2013 r.

Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie Zarzqdzenia Nr 47/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele zdnia 16.04.2013 r. wsprawie ogloszeniu

otwartego konkursu ofert na zadaniapubliczne Miasta i Gminy Chorzele wroku 2013 w
zakresie dzialalnosci wspomagajqcej rozwoj wspolnot ispotecznosci lokalnych, atakze w

zakresie kultury, turystyki idzialah na rzecz dzieci imlodziezy

Oswiadczenie Crfnnka Komisji Konkursowej

^TzWOoTnXT^ ?<$!" M'J*"™ m° r "K°deks Post^ania administracyjnego
dSlahosci ^ i^ ?1 ZC TX "*• ,5 USt ]Pkt 2d UStaWy Zdnia 24 kwietnia 2003 r oSnt^nr^XWl^T '°^^^<Dz- U" z2010 Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz §10«22l' 229/XXV/12 Rady M.ejsk.ej wChorzelach z dnia 30 listopada 2012r wsprawie
uchwalema rocznego programu i zasad wspolpracy Miasta i Gminy Chorzele zLIS
pozarzadowym, oraz mnymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku pubLzTgoTrok
oswiadczam, ze wzwiazku zczlonkostwem wKomisji Konkursowej:
ktore'Str Wm*fCf°nkiem7iadz P°dmiot6w Prowadzacych dzialalnosc pozytku publicznego,
More ztozyry swoje oferty wprzedmiotowym konkursie
(cha^Soi^l CZl0"kiem P°dmi0t6w Prowadzacych dzialalnosc pozytku publicznego

3• Jestem/nie jestem* wolontariuszem wykonujacym swiadczenia na rzecz podmiotow prowadzacvch

PubSS,k LTT WSt0/U"kU PraCy ZP°dmiotami Prowadzacymi dzialalnosc pozytkupublicznego, ktore zlozyry swoje oferty wprzedmiotowym konkursie

Ponadto oswiadczam, ze

^fsp^nSi^ST^^-6 pozostaje*zjedna ze stron wtakim stosunku p—y-'c^,2^^"^"a m°Je ^^ 'Ub °b0Wiazki °raZ Ze P-tepowanie konkurso^
1. mojego malzonka oraz krewnych ipowinowatych do drugiego stopnia
2. osoby zw.azanej ze mna ztytuhi przysposobienia, opieki lub kurateli '
^ZtZ^TJf^T 'Ub b,e^m alb° bylCm 'Ub J'estem P^edstawicielem jednej ze stronalbo wktorej przedstaw.cielem strony jest jedna zosob wymienionych wpkt 1i2
kame J WSZCZ?t° ^^ m"ie doch°dzenie shizbowe, postepowani'e dyscyp.inarne lub
5- wktorej jedna ze stron jest osoba pozostajaca wobec mnie wstosunku nadrzednosci shazbowej.

Chorzele, dnia.

czytelnypodpis

*niepotrzebne skreslic


