
Zarządzenie Nr 5/17 

Wójta Gminy Strzyżewice 

z dnia 01.03.2017r. 

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej na 2017 rok. 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 3 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817  

z późn. zm.) oraz zgodnie z § 12 Uchwały Nr XXVI/148/16 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 

7 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Strzyżewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, zarządzam co 

następuje: 

 

§ 1 

Do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie 

wykonania zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 

rok 2017 zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) powołuje się Komisję konkursową 

w składzie: 

1. Elżbieta Budzyńska - Przewodnicząca Komisji konkursowej, 

2. Wioletta Mucha – Sekretarz Komisji konkursowej, 

3. Justyna Pruś – Członek Komisji konkursowej, 

4. Anna Janiszewska – Członek Komisji konkursowej – przedstawiciel organizacji 

pozarządowej, 

5. Jarosław Kołodziejczyk – Członek Komisji konkursowej – przedstawiciel organizacji 

pozarządowej. 

§ 2 

 

Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania według Regulaminu Komisji konkursowej, 

który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do 

Zarządzenia Nr 5/17 

Wójta Gminy Strzyżewice 

z dnia 01.03.2017 r. 

 

 

Regulamin Komisji konkursowej 

powołanej ds. oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wspieranie wykonania zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej na 2017 rok. 

 

 

§ 1 

1. Komisja konkursowa ds. oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej na 2017 rok działa na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 

z późn. zm.). 

2. Komisja konkursowa działa w zakresie rozpatrzenia i wyboru ofert zgłoszonych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm). 

§ 2 

1. W skład Komisji konkursowej wchodzą: 

a) przewodniczący, 

b) przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

c) co najmniej dwóch merytorycznych pracowników spośród pracowników Urzędu 

Gminy Strzyżewice. 

1. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze 

składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności. 

2. Pracami Komisji konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji. 

3. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. 

Termin i miejsce posiedzenia Komisji konkursowej określa Przewodniczący.  

W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji 

konkursowej. 

4. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku 

równiej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 



§ 3 

1. Komisja konkursowa rozpatruje oferty biorąc pod uwagę kryteria podane w ogłoszeniu  

o otwartym konkursie ofert. 

2. Przy rozpatrywaniu ofert złożonych w konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy 

Strzyżewice na realizację zadań gminy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej w roku 2017 Komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: 

a) kryteriami formalnymi: 

- oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie, 

- oferent jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), 

- zgodność zaplanowanych w ofercie działań z treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, 

- oferta złożona jest na obowiązującym druku, 

- oferta została prawidłowo i kompletnie wypełniona, 

- oferta podpisana jest przez osoby upoważnione, 

- oferta zawiera wymagane załączniki. 

Oferty nie spełniające wymogów określonych w kryteriach formalnych zostaną odrzucone  

z przyczyn formalnych i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej. 

b)  kryteriami merytorycznymi: 

- ocenić możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) (0 – 20 pkt); 

- ocenić przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym  

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, (co należy rozumieć jako ocenę, czy realizacja 

oferty w zaproponowanym przez oferenta kształcie jest realna) (0 – 30 pkt); 

- uwzględnić wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – pod 

uwagę należy wziąć planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na 

realizację zadania publicznego; w przypadku kilku ofert wygrać powinna ta, w której udział 

finansowania dotacją jest najmniejszy (0 – 10 pkt); 

- stwierdzić, czy oferent działa na terenie Gminy Strzyżewice (0 – 10 pkt), 



- ocenić warunki dotychczasowej współpracy w tym rzetelność i terminowość realizacji 

zlecanych zadań, rozliczenia otrzymanych środków finansowych oraz wyniki kontroli (0 – 15 

pkt), 

- ocenić proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 

organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) będą realizować zadanie publiczne (0-10 pkt), 

- ocenić zaangażowanie wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. 

zm.) w realizację zadania publicznego (0–5 pkt). 

3. Komisja konkursowa oceni złożone oferty w ramach otwartego konkursu na arkuszu 

ocen, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Oferty, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskają mniej niż 65 punktów, 

obliczonych jako średnia arytmetyczna ocen poszczególnych członków komisji, zostaną 

odrzucone. 

5. Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów obliczonych jako 

średnia arytmetyczna ocen poszczególnych członków Komisji. 

6. Za uczestnictwo w pracach Komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują 

wynagrodzenia. 

7. Czynności Komisji konkursowej dokumentuje protokół z posiedzenia. 

§ 4 

1. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po 

zapoznaniu się z dokumentacją konkursu. 

2. Nie zwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Wójta Gminy – ogłasza się wyniki 

konkursu podając nazwy wybranych podmiotów – nazwę zadań i wysokość przyznanej 

dotacji: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej: www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl, 

- na stronie internetowej: www.strzyzewice.lubelskie.pl, 

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzyżewice. 

 

 

 

 

 

http://www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl/


 
           Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji konkursowej 

                                                                                       powołanej ds. oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia 

                                                                           otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania 

                                                         zadań publicznych z zakresu wspierania 

                                                                        i upowszechniania kultury fizycznej na 2017 rok 

 

ARKUSZ OCENY OFERTY Nr …….. 

 

Nazwa oferenta: ………………………………………. 

 

Nazwa zadania: ……………………………………….. 

 

Imię i nazwisko członka Komisji konkursowej: ………………………………. 

 

I. Kryterium formalne 

TERMINOWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY   

1. Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym 

konkursie. 
TAK NIE 

 

KOMPLETNOŚĆ I PRAWIDŁOWOŚC WYMAGANEJ DOKUMENTACJI   

1. Oferent jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 

3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817  

z późn. zm.). 
TAK NIE 

2. Zgodność zaplanowanych w ofercie działań z treścią ogłoszenia o otwartym 

konkursie ofert. 
TAK NIE 

3. Oferta złożona jest na obowiązującym druku. TAK NIE 

4. Oferta została  prawidłowo i kompletnie wypełniona. TAK NIE 

5. Oferta jest podpisana przez osoby upoważnione. TAK NIE 

6.   Oferta zawiera wymagane załączniki (wszystkie kopie prawidłowo poświadczone 

za zgodność)  
TAK NIE 

 

 

 

 

 



II. Kryterium merytoryczne 

 

Lp. 
 

KRYTERIUM 

 

ILOŚĆ 

PUNKTÓW  

1 Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, lub inne podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 

z późn. zm.) – skala ocen 0-20 pkt 

 

2 
Adekwatność kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego 

zadania (co należy rozumieć jako ocenę, czy realizacja oferty w zaproponowanym przez oferenta 

kształcie jest realna) – skala ocen 0-30 pkt 

 

3 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – pod uwagę należy wziąć 

planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział 

środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; w 

przypadku kilku ofert wygrać powinna ta, w której udział finansowania dotacją jest najmniejszy – skala 

ocen 0-10 pkt 

 

4 Oferent działa na terenie Gminy Strzyżewice – skala ocen 0-10pkt 
 

5 
Warunki dotychczasowej współpracy, w tym rzetelność i terminowość realizacji zlecanych zadań, 

rozliczenia otrzymanych środków finansowych oraz wyniki kontroli – skala ocen 0-15 pkt  

6 
Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja 

pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne – skala ocen 0-

10 pkt 

 

7 
Zaangażowanie wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji pozarządowych lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 w realizację zadania publicznego – skala ocen 0-5 pkt  

SUMA PUNKTÓW:  

 

 

 

………………………………….. 

Podpis członka Komisji konkursowej 


