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W6JTA GNm{Y DLUGOT,4KA

z dnia 30 stycznia 2012 r .

w sprawie powolania skladu komisji konkursowej do oceny zloionych ofert w konkursie ofert na realizacjg

zadarfi publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypocrynku dzieci

i mlodzieiy, promocji zatrudnienia i akfiizacji zawodowej, spolecznej mieszkaric6w Gminy' turystyki

i krajoznawstwa w 2012 roku.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr

l42,poz.l59l zs zm) oraz art.l5 ust. 2a,2b,2d,2e ust*ry z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziahlnoici po21'tku

publicznego i o wolontariacie (tekst j ednolity Dz.IJ. z20l0 r., nr 234, poz . 1536 ze zm.) oraz $ | 3 uchwaly nr

XI/t 9lll I Rady Gminy Dfugoftka z dnia 4 listopada 201 | r. w sprawie uchwalenia programu wsp6lpracy Gminy

Dlugofrka z organ izacjarni pozanqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o dziabfno6ci poiytku publicznego i o wolontariacie na20l2 rokzarz4dzam, co nastqpuje:

$ I . W celu zaopiniowania ofert w konkursie oglovonym pzez W6jta Gminy Dlugoftka zarz4dzeniem Nr

l4D0l2 dnia 18 stycznia2}l2 r. w sprawie ogbszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq zadari publicznych

z zakresu wspierania i upowvechniania kultury frzycmej i sportu, wypocrynku dzieci i mbdziezy, promocji zatrudnienia

i aktywizacji zawodowej, spobczrej mieszkafic6w Cminy, turystyki i krajoznawstwa w 2012 roku powofuje sig

komisjig konkursow4 w skbdzie:

l) Anna Borecka - przedstawiciel W6jta Gminy Dlugoftka - przewodnicz4cy komisji,

2) Robert Klimek - przedstawiciel oryanvm,iiryzarzqdowej - zastgpca przewodnicz4cego komisji,

3) Beata Wojnakowska - przedstawiciel W6jta Gminy D'lugoQka - czbnek komisji,

4) Maciej Tylkowski - pzedstawiciel orgnizacjipozarz4dowej - czbnek komisji,

5) Karolina Homicka - przedstawiciel W6jta Gminy Dlugolgka - czbnek komisji,

6) Marian $za&a - przedstawiciel jednostki podlegbj Urzqdu - czbnek komisji.

$ 2, Ustala sig regulamin pracy komisji konkursowej w brzmieniu stanowi4cym zadcznik do niniejvego

zarzqdzenia.

$ 3, Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Przewodniczqcemu Komisji.

$ 4. Komisjg konkursow4 powofuje sig na czas okredlony {. do czasu rozstrrygnigcia konkursu na realizacjq

zadari publicmych z zakesu wspierania i upowszechniania kultury fizycmej i sportu, wypocrynku dzieci i mbdziezy,

promocj i zatrudnie nia i akfywiztcji zawodowej, spo.leomej mieszkaric6w Gminy, turystyki i krajoznawstwa w 2012

roku.

$ 5. ZarzEdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisanra.



Zafuznik do Zarzqdzen ia Nr

27120t2

W6jta Gminy DtugoQka

z dnia3O stycznia 2012 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ POWOT,ANEJ DO ZAOPINIOWANIA OFERT

z,ozoNYcH w oTWARTYM KONKURSm OFERT NA REALIZACJ4 ZADAN PUBLICZNYCH

Z ZAKRESU WSPIERANIA I POWSZECHI\IAIIIA KTJLTURY FIZYCZNEI I SPORTU. WYPOCZYNKU

DZIECI I MI,OD7,Itr',2Y, PROMOCJI ZATRIJDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOSEJ,

- SPoLECZT\FJ MIESZKAI{C6W GMIr{Y, TURYSTYKT r KRA.IOZNAWSTWA W 2012 ROKU.

$ l. Komisja konkursowa jest zespobm opiniuj4cym powobnym w celu zaopiniowania ofert na realizacjg zadah

publiczrych z zaknesu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sporur, wypoczynku dzieci i mbdzie2y, promocji

zatrudnienia i akfywizacji zawodowej, spolecmej mievka6c6w Gminy, turystyki i krajoznawstwa w 2012 roku.

- $ 2. Czbnkami komisji konkursowej nie mog4 S6 osoby zuliqqane z podmiotami prowadz4cymi dziahlnoid

pozytku publiczrego uczeslnicz4cymi w otwartym konkunie oferl

$ 3. Ka?dy czbnek komisji konkursowej w postgpowaniu konkursowym zobowiryany jest do zhZnnia

odwiadczenia o nastEpuj4cej nedci: O6wiadczenie czlonka komisji konkursowej oceniaj4cego oferly w konkursie na

realizacj 9 zadari publicznych z zakresu wspierania i upowvechniania kultury firycmej i sportu, wypoczynku dzieci

irpbdzieiy, promocji zattrdnienia i aktywizacji zawodowej, spobcznej mieszkaricow Gminy, turystyki i krajoznawstwa

w 2012 roku. Oiwiadczam, co nastqpuje: 1. Nie bybm (estem) zwi4zany stosunkiem prawnym, z qtulu kt6rego

uzyskalem przych6d (np. umowg o pracg, umowa- zlecenia, umowa o dzielo ) z podmiotami prowadzqcymi dziablno6i

polytku publicznego, kt6re zbzyly oferty w niniejszym konkursie. 2. Nie bybm ( jestem) czlonkiem organ6w

wykonawczych, kontrolnych lub innych organ6w podmiotow prowadz4cych dziablnodi poZytku publicznego, kt6re

zbzyly oferty w niniejs4m konkursie. 3. Nie bybm (estem) czbnkiem podmiot6w prowadz4cych dziablno5i pozl4ku

priblicznego, kt6re zbiryly ofefty w niniejsrym konkursie. 4. Nie bykrn ( jestem) wolontariuszem wykonujqcym

dwiadczenia na rzecz podmiotow prowadzqcych dziablno3d pozytku publicznego, kt6re zbryly oferty w niniejszym

konkursie.

$ 4. Komisja konkursowa zbiera sig na spotkaniach w zaleinoSci od potrzeby.

. $ 5. Kaidy z cz,lonk6w komisji konkursowej informowany jest o terminie i miejscu spotkania telefonicznie, co

najmniej dwa dni przed spotkaniem.

$ 6, Posiedzenia Komisji konkunowej prowadzone sq przez przewodniczqcego lub w przypadku jego

nieobecnoSci przez zastqpcg przewodniczqcego,

g 7. Opinie Komisji konkursowej zapadaj qzapdajq^xyklqwigkszoici4 glos6w w gbsowaniu jawnym.

w przypadku r6wnej liczby gbsow "za" lub "przeciw" gbs decydujqcy ma przewodnicz4cy lub w razie nieobecnodci

pzewodnicz4cego wiceprzewodnicz4cy.

$ 8, l. Komisja konkursowa, przystgpujqc do opiniowania zbZonych ofert, dokonuje ich oceny wedlug kyteri6w

i tybu wyboru ofert podanych w ogbszeniu otwatego konkursu.

2. Komisja konkursowa na podstawie informacji zawartych w ofercie proponuje kwotg dofinansowania

polzueg6lnychzadari 4bszonych w ramach otwartego konkursu ofert,

$ 9. OpiniE i proponowane rozstrzygnigcia konkursu przez komisj p konkursow4 przewodnicz4cy komisj i
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przedkbda W6jtowi Gminy Dfugotlo niezrvbczrie po jej wyp'racowaniu w formie protokotr z posiedzenia, celem

podjgcia ostateczrej dwyzji pna.Wijta Gminy.

" $ 10, Dokumentaoja Komisji konkursowej przschowywana jest w Wy&iale Spraw Obywatelskich Urzgdu Gminy

Dfugolka i jest udostgpniana do wgl qdu Fza, Wawdnicz4cego Komisji w zakresie przez niego wskazanym.
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