Uchwała nr 38/151/16
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert
złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań
publicznych w 2016 roku.
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (poz. 1118) oraz uchwały Nr X/63/15 z
dnia 8 grudnia 2015 r. Rady Powiatu Kolneńskiego w sprawie uchwalenia
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

na

2016r.

Zarząd

Powiatu

Kolneńskiego

uchwala,

co

następuje:
§1
1. Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych
w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w
2016 roku.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1)

Robert Wacław Nadara - przedstawiciel Zarządu Powiatu Kolneńskiego

2)

Monika Szymańska - przedstawiciel Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury
i Sportu

3) Krzysztof Sobiewski – przedstawiciel organizacji pozarządowej
4) Dorota Waszkiewicz - Skarbnik Powiatu

§2
Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

§3
Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Powiatu Kolneńskiego, w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku
Starostwa Powiatowego w Kolnie.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kolneńskiemu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Przewodniczący Zarządu
Stanisław Wiszowaty

Członkowie Zarządu:
1. Robert Wacław Nadara ……………………..
2. Piotr Dąbkowski ……………………………..
3. Stefan Ksepka ………………………………..
4. Barbara Truszkowska ……………………….

Załącznik
do Uchwały nr 38/151/16
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 9 marca 2016 r.

REGULAMIN
Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert i
zaproponowania wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

§1
1. Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, zostaje powołana w celu
zaopiniowania złożonych ofert i zaproponowania wyboru ofert na
realizację zadań publicznych powiatu Kolneńskiego w 2016 roku.
2. Komisja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014
poz. 1118) oraz na podstawie uchwały Nr X/63/15 z dnia 8 grudnia 2015
r. Rady Powiatu Kolneńskiego w sprawie uchwalenia programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2016 r.
3. Komisja opiniuje złożone wnioski i proponuje wybór ofert zgłaszanych
przez podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2014 poz. 1118).
4. Do zadań Komisji należy:
1) ocena prawidłowości kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
w tym własnego wkładu niefinansowego,
2) ocena proponowanej jakości wykonania zadania, doświadczenia i
kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować
zadanie publiczne, ocena planowanych przez oferenta świadczeń
wolontariuszy i pracy społecznej członków,
3) ocena planowanego przez oferenta udziału środków finansowych
własnych
i pochodzących z innych źródeł poza samorządowych na realizację
zadania publicznego,
4) ocena planowanych przez oferenta świadczeń wolontariuszy i pracy
społecznej członków,
5) ocena rzetelności i terminowości oraz sposób rozliczenia dotychczas
otrzymanych środków na realizację zadań publicznych z budżetu
Powiatu Kolneńskiego.
5. Członkowie Komisji rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie wykonują
powierzone im czynności.
6. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której
powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do
jej bezstronności.

7. Każdy z członków Komisji podpisuje oświadczenie, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu Komisji Konkursowej.
8. Komisja pracuje na posiedzeniach w składzie, co najmniej połowy składu
osobowego.
9. Na każdym posiedzeniu Komisji sporządzona jest lista obecności.
10. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
11. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału
oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny tryb
pracy Komisji.
12. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
13. Termin pierwszego posiedzenia Komisji wyznacza Starosta Kolneński.
14. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, w obecności, co najmniej połowy pełnego składu. W
przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
15. Komisja sprawdza oferty pod względem formalnym i merytorycznym.
16. Oferty z brakami formalnymi mogą być uzupełnione przez oferentów,
na wniosek Komisji Konkursowej.
17. Komisja sprawdza oferty także pod względem ich zgodności z zakresem
ogłoszonego konkursu. Oferty niezgodne z tym zakresem zostają
odrzucone.
18. Komisja dokonuje analizy ofert realizacji zadań publicznych, stosując
kryteria i punktację zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursu oraz
proponuje kwotę dofinansowania.
19. Do udzielania wyjaśnień i informowania o pracach Komisji
Konkursowej uprawniony jest przewodniczący Komisji lub osoba przez
niego upoważniona.
20. Komisja proponuje wybór oferty na podstawie przydzielonej punktacji.
21. Wypracowane stanowisko Komisji, o którym mowa w § 1 ust. 20,
przedstawione jest Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.
22. Z każdego posiedzenia prac Komisji sporządza się protokół.
23. Protokół, o którym mowa w § 1 ust. 22, podpisują wszyscy członkowie
Komisji.
24. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują
wynagrodzenia.
25. Komisja ulega rozwiązaniu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

§2
Zarząd
Powiatu
Kolneńskiego
podejmuje
dofinansowaniu realizacji zadania publicznego.

ostateczną

decyzję

§3
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Stanisław Wiszowaty

o

Załącznik Nr 1
do regulaminu
Komisji
Konkursowej

OŚWIADCZENIE CZŁONKA
KOMISJI KONKURSOWEJ
Imię (imiona)
…………………………………………………………………………………
Nazwisko
……………………………………………………………………………………
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania
oświadczam, że:
1) jestem (nie jestem)* wolontariuszem wykonującym świadczenia
na rzecz podmiotów ubiegających się o dotację,
2) jestem (nie jestem)* członkiem organów wykonawczych,
kontrolnych lub innych organów podmiotów ubiegających się o
dotację,
3) nie pozostaję w żadnym z wnioskodawców w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do mojej bezstronności,
4) nie zostałem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwo
przekupstwa lub inne, popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,
5) w razie zmiany jakiejkolwiek z informacji podanej w moim
oświadczeniu, zobowiązuję się do złożenia nowego świadczenia,
6) zobowiązuję się złożyć nowe oświadczenie w terminie najpóźniej
3 dni od dnia zajścia zmiany.
Kolno,dnia
………………….…….

…………………….
(czytelny podpis)

