Zarz^dzenie nr 47/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 30.04.2012 roku

w sprawie powolania Komisji Konkursowej opiniujqcejprojekty ofert na realizacje zadan
publicznych Miasta i Gminy Chorzele dzialalnosci wspomagajqcej rozwoj wspolnot i
spolecznosci lokalnych, a takze kultury, turystyki i dzialan na rzecz dzieci i mlodziezy w
roku 2012.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwaly nr
108/XIII/l 1 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia
rocznego programu i zasad wspolpracy Miasta i Gminy Chorzele z organizacjami
pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na
rok 2012, zarzqdzam, co nastepu je:
§1

1. Powoluje sie Komisje Konkursowa w celu zaopiniowania ofert ztozonych na
realizacje zadan publicznych Miasta i Gminy Chorzele w 2012 roku w skladzie
okreslonym w zalaczniku Nr 1 do zarzadzenia.
2. Do zadan Komisji nalezy zaopiniowanie zlozonych ofert i przedlozenie propozycji
wyboru ofert na realizacje zadafi publicznych na 2012 rok zgodnie z kryteriami
zawartymi w ogloszeniu o konkursie ofert stanowiaxym zalacznik do Zarzadzenia nr
36/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dn. 03.04.2012 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 i podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2012 rok.
§3
Osoby wchodzace w sklad Komisji Konkursowej s^ zobowiazane do zlozenia pisemnego
oswiadczenia stanowi^cego zalacznik Nr 3 do niniejszego zarzadzenia.
§4
Wykonanie zarzadzenia powierza sie pracownikowi ds. promocji miasta i gminy, wspolpracy
z organizacjami i mediami w Urzedzie Miasta i Gminy Chorzele.
§5

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
Beata Szczepankowska

BURMISTR^
mgr Beata Szczepankowska
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Burmistrza Miasta i Gminy
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SKLAD
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REALIZACJE; ZADAN PUBLICZNYCH MIASTA I GMINY CHORZELE W
ZAKRESIE:

A) DZIALALNOSCI
WSPOMAGAJACEJ
ROZWOJ
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SPOLECZNOSCI LOKALNYCH,
B) KULTURY, TURYSTYKII DZIALAN NA RZECZ DZIECII MLODZIEZY.

1. Michal Wisnicki -

I
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4. Anna Zabielska-Lazicka - Czlonek (przedstawiciel organizacji pozarzadowych Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Rycice)
5. Henryk

Tahski

-

Czlonek

(przedstawiciel

Stowarzyszenie „Nasze Bezpieczehstwo")

organizacji

pozarzadowych

-
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Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele z dnia 30.04.2012 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

§1

Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisji, przeprowadza otwarty konkurs ofert na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz w Uchwaly nr 108/XIII/ll
Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu i zasad wspolpracy Miasta i Gminy Chorzele z organizacjami pozarzadowymi oraz
innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2012.
§2

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadan
zleconych przez Urzad Miasta i Gminy w Chorzelach oraz przedlozenie Burmistrzowi Miasta
i Gminy 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 z
organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego.
2. Komisja dziala na posiedzeniach.
§4
1. Otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisje nastepuje w terminie do 15 dni od uplywu
terminu skladania ofert wskazanym w ogloszeniu.

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 zawieraj^ drobne uchylenia formalne (np. brak podpisu, brak wypelnienia
pozycji w ofercie), Komisja wzywa zainteresowane strony do ich usuniecia w terminie do
7 dni.

5. Posiedzenia, na ktorych odbywa sie ocena formalna i merytoryczna ofert, odbywajq sie
bez udzialu oferentow.

§5

1. Komisja dokonuje wyboru ofert na podstawie zasad wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy
o pozytku publicznym i o wolontariacie, uwzgledniajac kryteria okreslone w ogloszeniu
konkursowym, tj.:
a) proponowane dzialania - skale dzialah, ich adekwatnosc do zidentyfikowanego
problemu i potrzeb adresatow projektu, planowane metody, realnosc wykonania
1

b) planowane rezultaty - realnosc, adekwatnosc do planowanych dzialah i kosztow,
trwalosc, oddzialywanie spoleczne;
c) kosztorys - adekwatnosc proponowanych kosztow do planowanych dzialah, zasadnosc
przyjetych stawek jednostkowych w odniesieniu do srednich cen rynkowych, poprawnosc
rachunkowa, niefinansowy i finansowy wklad wlasny wnioskodawcy
d) doswiadczenie niezbedne do realizacji zadania - w tym dotychczasowa wspolpraca z
lokalnym samorzadem oraz instytucjami
e) inne kryteria wazne ze wzgledu na tematyke konkursu - wzbogacanie oferty kulturalnej
kierowanej do szerokiego grona odbiorcow, cyklicznosc przedsiewziecia itd.
2. Komisja moze uzaleznic rozpatrzenie oferty od zlozenia, w okreslonym przez siebie
terminie, dodatkowych informacji lub dokumentow, dostepnych podmiotowi.
§6

1. Przebieg konkursu wymaga protokotowania. Protokol powinien zawierac w
szczegolnosci:
a) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
b) imiona i nazwiska czlonkow Komisji Konkursowej,
c) liczbe zgtoszonych ofert,
d) wskazanie ofert odpowiadajacych warunkom okreslonym w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz
w ogloszeniu o konkursie,
e) wskazanie ofert nieodpowiadajacych warunkom okreslonym w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz
w ogloszeniu o konkursie lub zgtoszonych po terminie,
f) wskazanie wybranych ofert, na ktore proponuje sie udzielenie dotacji, albo
stwierdzenie, ze zadna z ofert nie zostala przyjeta - wraz z uzasadnieniem,
g) wzmianke o odczytaniu protokolu,
h) podpisy czlonkow Komisji.
2. Protokol podpisuja_ wszyscy czlonkowie Komisji, a takze wszystkie inne osoby
uprawnione do udzialu w posiedzeniach Komisji, ktore zostaly zaproszone przez Komisje
do udzialu w posiedzeniach.
§7

Komisja przedklada Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele protokol postepowania
konkursowego wraz z lista^ ofert proponowanych do udzielenia dotacji przez Miasto i Gmine
Chorzele lub informacja o niespelnieniu warunkow przez wszystkie oferty dopuszczone do
oceny merytorycznej.

WZOR KARTY OCENY FORMALNEJ
Nazwa

podmiotu:

Tytul
projektu:

Wysokosc wnioskowanej kwoty.
KRYTERIA FORMALNE

Niespelnienie ktoregokolwiek z ponizszych wymogow powoduje, ze
oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych
Oferte zlozono na druku wskazanym w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki 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. z2011r.Nr6,poz. 25)
Oferta jest kompletna, tzn. wypeiniona zgodnie z instrukcj^ dol^czona do
ww. rozporz^dzenia

TAK/NIE

Oferta zostala zlozona w terminie

Oferta dotyczy zadania zgodnego z celami statutowymi wnioskodawcy
Oferta zostata zlozona przez podmiot uprawniony do udzialu w konkursie

Oferta dotyczy zadan odpowiadajacych merytoryce ogloszenia
konkursowego
Wysokosc wnioskowanej kwoty w ofercie nie przekracza limitu
ustalonego w ogloszeniu konkursowym (dotyczy tylko ofert dotyczacych
wsparcia realizacji zadania publicznego)
Komisja konkursowa stwierdza, ze oferta zostata nieprzyjfta / przyjeta* do oceny
merytorycznej
Podpisy czlonkow komisji konkursowej:

Przewodnicz^cy:
Czlonkowie:

Chorzele, dnia

niepotrzebne skreslic

WZOR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ

Nazwa

podmiotu:

Tytul
projektu:.

Wysokosc wnioskowanej kwoty.
KRYTERIA MERYTORYCZNE

Za kazde kryterium limit punktow od 0 do 20
Lifc/.na suma punktow wynosi 100
Oferta zostaje odrzucona, jezeli zyska ponizej 50 punktow
Proponowane dzialania:
skala dzialah, ich adekwatnosc do zidentyfikowanego problemu i potrzeb
adresatow projektu, planowane metody, realnosc wykonania
Planowane rezultaty:
realnosc, adekwatnosc do planowanych dzialah i kosztow, trwalosc,
oddzialywanie spoteczne
Kosztorys:
adekwatnosc proponowanych kosztow do planowanych dzialah, zasadnosc
przyjetych stawek jednostkowych w odniesieniu do srednich cen
rynkowych, poprawnosc rachunkowa, niefinansowy i finansowy wklad
wtasny wnioskodawcy
Doswiadczenie niezb^dne do realizacji zadania:
w tym dotychczasowa wspolpraca z lokalnym samorzadem oraz
instytucjami - ewentualne opinie i rekomendacje

Inne kryteria wazne ze wzgle^lu na tematyk^ konkursu:
wzbogacanie oferty kulturalnej kierowanej do szerokiego
odbiorcow, cyklicznosc przedsiewziecia.

grona

Liczba punktow ogolem
Komisja konkursowa stwierdza, ze oferta zostata nieprzyjfta / przyjfta* do
dofinansowania

Podpisy czlonkow komisji konkursowej:

Przewodnicz^cy:
Czlonkowie:

Chorzele, dnia
niepotrzebne skreslic

Ocena

0-20 pkt.
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Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele z dnia 30.04.2012 r.

Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie Zarzadzenia Nr 36/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 03.04.2012 r. w sprawie ogloszenia
otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta i Gminy Chorzele w roku 2012 w
zakresie dzialalnosci wspomagaj^cej rozwoj wspolnot i spolecznosci lokalnych, a takze w
zakresie kultury, turystyki i dziatah na rzecz dzieci i mlodziezy

Oswiadezenie Czlonka Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 15 ust. 1 pkt 2d ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010
Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz §10 Uchwaly nr 108/XIII/l 1 Rady Miejskiej w Chorzelach z
dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad wspolpracy
Miasta i Gminy Chorzele z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami
prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2012,
oswiadczam, ze w zwiqzku z cztonkostwem w Komisji Konkursowej:

1. Jestem/nie jestem* czlonkiem wladz podmiotow prowadzacych dzialalnosc pozytku
publicznego, ktore ztozyly swoje oferty w przedmiotowym konkursie.

2. Jestem/nie jestem* czlonkiem podmiotow prowadzacych dzialalnosc pozytku publicznego
(charakter czlonkostwa - np. zwykly, wspieraj^cy, honorowy), ktore ztozyly swoje oferty
w przedmiotowym konkursie.

3. Jestem/nie jestem* wolontariuszem wykonujacym swiadczenia na rzecz podmiotow
prowadzacych dzialalnosc pozytku publicznego, ktore ztozyly swoje oferty
w przedmiotowym konkursie.

4. Pozostaje/nie pozostaje* w stosunku pracy z podmiotami prowadzacymi dzialalnosc
pozytku publicznego, ktore ztozyly swoje oferty w przedmiotowym konkursie
Ponadto oswiadczam, ze

Jestem/nie jestem* strong albo pozostaje/nie pozostaje* z jedn^ ze stron w takim stosunku
prawnym, ze wynik sprawy moze miec wplyw na moje prawa lub obowiazki oraz ze
postepowanie konkursowe dotyczy/nie dotyczy* sprawy:
1. mojego matzonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
2. osoby zwiazanej ze mna z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli,

3. w ktorej bytem swiadkiem lub bieglym albo bylem lub jestem przedstawicielem jednej ze
stron, albo w ktorej przedstawicielem strony jest jednaz osob wymienionych w pkt 1 i 2,
4. z powodu ktorej wszczeto przeciw mnie dochodzenie sluzbowe, postepowanie
dyscyplinarne lub karne,

5. w ktorej jedna ze stron jest osoba pozostajaca wobec mnie w stosunku nadrzednosci
stuzbowej.

Chorzele, dnia
czytelny podpis

niepotrzebne skreslic

