ZARZĄDZENIE NR 43/19
WÓ.ITA GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnla 3 czerwca ?019

r .

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert zlożonych w otwartym konkursie na

realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Sędziejowice w 20l9 r.

Na podstawie art.30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnyrr (t.j. Dz.|}. z2019 r.
poz.506) olaz art. 15ust.2a ustawy zdnia 24 kwietrria 2003r. o działalnościpożytku publicznego io
wolontariacie (t. j. Dz.[J, z2Ol9 r. poz. ó88) w związku uchwałą Nr IIll3ll8 Rady Gminy Sędziejowice z drria
29 listopada 20l8 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sędziejowice z olganizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których ]]]owa w aft.3 ust. 3 ustawy o działalnościpoĄtkr: publicznego
i o wolontariacie, prowadzącymi działalnośĆpoźytku publicznego na 20l9 rok" zarządza się, co następuje:
§ 1, Polvołuje się komisję konkursową w składzie:
I1

Mit,oslalł Potasiak - przerł od lriczący

2) Aneta

Derbich

3) Justyna

Kmiecik

§ 2. Zadaniem

- członek
- członek

komisji jest opiniowanie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki,

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§3. Komisja działa zgodnie z legulaminem do opiniowania ofeń złożonych w otwartym konkursie na
realizację zadali publicznych (zał. nr I) i kryteriami stosowanymi prży dokonywaniu wyboru oferty (zał. nr 2)
do niniejszego zarządzenia.
§ 4.

Komisja ulega rozwiązaniu po zaakceptowaniu wyboru ofert.

§ 5.

Zarządzeńe wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załączrrik Nr l do zarządzeniaNr 43ll9
Wójta Grniny Sędzie jowice
z, dnj.a

3 czerwca ż019 r.

Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonychw o1wartym konkur§ie na
realizację zadań publicznych
§ 1. J. Konrisja konkursowa, zwana dalej komisją, obraduje na posiedzeniach zanrkniętyclr, bez udziału
oferentórv,
2. Posieclzerrie konlisji prowadzi przewodniczący

.

3. Konis ja działa w składzie co rra.jmniej 3 osób,

4. W posiedzeniach komisji mogą brać udział osoby nie będące członkami komisji.
5.

Obshgę administracyjno-techniczną komisji zapewnia Referat Splaw Organizacyjrryclr iSpraw

Społecznych.

Kornisja w pierwszej kolejnościsprawdza kompletność ofefiy Zgodnie z zasadami przeplowadzania
otwańego konkllrsu ofefl na Iealizację z.adań publicznych w 20l9 r, oferty niekonpletne zostają odrzucone.
§ 2, l .

2, Komisja sprawdza oleĄ pod względenr formalnynr, zgodnie z zapisem art. l4 ustawy z dnia24 kwielnia
2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z2019 t. poz.688). Oferty z.hrakami
fbrn-ralr-rymi zostają odrzucone.
3, Komisja sprawdza of'eltę pod względern ich zgodności z zakresem ogłoszenia konkursu,
§ 3,
l

)

l. Czlonkorvie komisji przy ocenie poszczególnych ofert stosują następujące kryteria i skalę ocen:

merytoryczla wartośćofeńy, ocena nrożlirvościrealizacji zad,ania przez oferel,ia, w tym zasoby kadrowe

iprzygotowanie specjalistyczne osób odpowiedzialnych

za

realizaclę projektu (udokumentowane

doświadczeIrie i kompetencje) - skala ocen 0-3 pkt;
2) możliwośćpowszechnego udziału dzieci,
skala ocen 0-3 pkt;

nłodziezy idorosłyclr zamieszkałycir w gminie Sędziejowicc

-

3) kalkulacia koSZtów realizacji zadania pod względem celowości, oszczędności olaz efektywności wykonalria
zadania uwzględnicnien wysoJ<ości zaangażowania własnych środków - skala ocen 0-4 pkt.
2. Czlonkorvie komisji oceniają oleny rvpisując oceny \ł arkusz ocen. zarl ierając; nazwę organizacji
zgłaszĄącej ofeńę, krótki opis oraz wolne pola na wpisanie ocen cząstkowych, według kryteriów podanych w §
3 ust, 1, oraz na ocenę łączną, która jest Sumą wystawionych ocen cząstkowych, kżdy alkusz Zostaje
podpisany plzez osoby dokonujące ocerry.

3. Listę wyników konkursu ofeft tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen końcowyclr - ocl
najwyższej do najniższej. -PowyżSZa lista stanowi podstawę do przyznania dofinansowania.
4. Komisja może Zmnlejszyć wartośćdotacji w stosunku do wysokości dotacji okleŚlonej przez oferenta
w złożoncj olercie.
5, Kwota dofinansowania jedncj oferty nie może przekroczyó 90% całkowitych kosztów realizacji zadania

ujętego w ofercie.
6. Decyz-ję o prryzr-raniu dotacji podejmuje Wójt
§ 4. Z pI,ac

rv

Cniny Sędziejowice w formie zaruądzenia.

komisii spol,ządza się plotokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 5. Wyniki konkursu ofeft, WraZ Z informacią o przeznaczeniu i kwota przyznanyclr dotacji, Zanieszcza Się
t}iuletynie Inlbrmacji Publicznej, Stronie internetowej gminy oraz tablicy ogłoszeń lJrzędu Gminy

Sędziejolvice,
Sędziejowice, 3 cżerwca 20l9 l.
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Załącznik Nr 2 do zarządzen|aNl 43ll9
Wójta Gminy Sędziejowice
z dnia 3 czerwca 2019 r.

Kryteria slosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
Lp.

Merytoryczna Waltość ofelty,

l. DośWiadczenie oferenta:

zadalia przez oferenta, w tym

2) do 3 lat - 0,5 pkt;

ocerra moźliwościrealizacji

zasoby kadrowe i przygotowanie
specjalistyczne osób

odpowiedzialnych za realizację
projektu (udokumentowane
doświadczenie i kornpetencje)

Maksymalna ilość
punktów

Skala

Kryteria

1) brak doświadczenia - 0 pkt;

3)3lataiWięcej-lpkt
2. Zasoby kadrowe:
l

-

) udokumentowane kompetencje

pkt;
2) nieudokumentowane

kadly

1

-0pkl

kompetencje kadry

3. Baza matefialna:

l) brak własnej bazy - 0 pkt;
2) udokumentowany dostęp do bazy
- 0,5 pkt;
3) posiadanie własnei bazy - l pkt
2.

3.

Możliwośćpowszechnego udziału
dzieci, młodzieżyi dolosłyclr

zamieszkałyclr w gminie
sedzieiowice w oroiekcie
Kalkulacja kosaów realizacji
zadania pod względem celowości,
oszczędności oraz efektywności
wykonania zadania
z uwzględnieniem wysokości
zaalsażow ania wlasnych środków

llośćosób biorących udział w zadante:
1) do 20 - 1 pkt;

3

2) od 21 do 30 - 2 pkt;
3) nowvżei 30 - 3 pkt.
Zaangażow anie środków własnych

w realizację zadania:
l) >10%

-l

pkt;

2)>|5% -2

pkt,,

3)>20% -3

pkt:'

4\>25%0 - 4 Dkt.

SUMA

l0

Minimalna ilośćpunktów, którą musi uzyskać ofelta, aby zostńa rozpatrzona - 4 pkt.
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