
HURMISTRZ ,-'1")Y , ""IASTA ZARZl\DZENIE NR 13/2015 
I<.ozn· , BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGLOWY 

42.350 , ' •. -".vy 
Plot M", .... .( 14 

z dnia 30 stycznia 2015 L 

w sprawie powolania komisji konkursowej do oecny i wyboru ofert na realizaej~ zadania publieznego 
w dziedzinie wspierania realizacji zadania publieznego w zakresie kultury fizyeznej i sportu 

Na podstawie art. 7 us!. I pk!. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 L 0 samorz~dzie gminnym G.t. Dz. U. z 2013 L 

S94.z pMn. zm, ), art. I 5 us!. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnoSci pozytku publicznego 
i wolontariacie G,t. Dz. U. z2014. 1118 zp6Zil zm.) Uchwaly Nr 32I1XLV1/2014 Rady Gminy i Miasta 
Kozieglowy z dnia 30 paidziernika 2014r w sprawie uchwalenia Programu Wsp61pracy Gminy i Miasta 
Kozieglowy z organizacjami pozarz'ldowymi oraz innymi uprawnionymi podmiolom prowadz~cymi dzialalnosc 
pozytku publicznego na rok 2015 

zarz~dzam, co nast,puje: 

§ 1. Powoluj, Komisj, Konkursow'l do zaoplDlowania ofert skladanych w konkursie ogloszonym 
Zarz~dzeniem Nr 9/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Kozieglowy z dnia 23 stycznia 20 ISr w sprawie ogloszenia 
otwartego konkursu ofert na realizacj, zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu 

I. z ramienia podmiot6w prowadz'lcych dzialalnosc pozytku publicznego: 

a) Tadeusz Tomczyk 

b) Zofia Wielgus 

2, z ramienia Samor~du Gminnego: 

a) KrzysztofB<jk - Przewodnic~cy Komisji 

b) Piotr Kolodziejczyk 

c) Anna Blaszczyk 

§ 2. Regulamin dzialania Komisji stanowi zalqcznik Nr I do niniejszego Zarzqdzenia, 

§ 3. Zar~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

~~j~~~ 
]acek Sl~czka 
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Zal4cznik Nr 2 do Zarz4dzenia Nr 13/2015 

Burmistrza Gminy i Miasta Kozieglowy 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

ReguJamin pracy komisji oceniaj~cej 

§ 1. I. Komisja Konkursowa zwana daJej komisj4 dziala w oparciu 0 ustaw~ z dnia 24 kwietnia 2003 r.o 
dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie G.t. Dz.U z 2014. 1118 z p6ZtI.zm. ), zwan4 dalej ustaw4, oraz 
Uchwaly Nr 321/XLVII2014 Rady Gminy i Miasta Kozieglowy z dnia 30 paidziernika 2014r w sprawie 
uchwalenia Programu Wsp61pracy Gminy i Miasta Kozieglowy z organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2015 zwanego dalej Programem 
oraz Ogloszenia ootwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z dnia 23 stycznia 2015 r zwanym dalej ogloszeniem. 

2. Celem dzialania komisji jest przedstawienie Burmistrzowi propozycji przyznania dotacji na wsparcie 
realizacj i zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zwanego dalej zadaniem. 

§ 2. Publicznego otwarcia ofert przy udziale Komisji dokonuje Przewodnicz4cy Komisji lub wskazany przez 
niego czlonek Komisji, odczytuj4c nazw~ oferenta, rodzaj zadania oraz wysokose wnioskowanej dotacji. 

§ 3. Kazdy z czlonk6w Komisji informowany jest 0 terminie posiedzenia telefonicznie co najmniej na 1 dzietl 
przed planowanym posiedzeniem. 

§ 4. Komisja konkursowa moze dzialae bez udzialu os6b wskazanych przez organizacje pozarz4dowe lub 
podmioty wymienione wart.3 ust.3 jezeli zadna organizacja nie wskaze os6b do skladu Komisji konkursowej lub 
wskazane osoby nie wezmq udzialu w pracach komisj i konkursowej. 

§ 5. I. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkni~tych bez udzialu oferent6w. 

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczqcy, a w przypadkujego nieobecnosci 

wyznaczony przez niego inny czlonek Komisji. 3. Komisjajest wladna w trzyosobowym skladzie. 

4. W posiedzeniach Komisji mog4 brae udzial osoby nie b~dqce jej czlonkami bez prawa 

do glosowania, kt6re zostaly wyznaczone przez Burmistrza w charakterze ekspert6w. 

W stosunku do os6b wymienionych w zdaniu poprzednim majq zastosowanie postanowienia 

ust.4. 

§ 6. Komisja w pierwszej kolejnosci bada czy oferty spelniajq wymogi formalne , 0 kt6rych 

mowa w Ogloszeniu 0 Konkursie. 

§ 7. Komisja przy rozpatrywaniu ofert b~dzie brala pod uwag~ nasl~pujqCe kryteria: 

a) mozliwose realizacji zadania przez podmiot ubiegajqcy si~ 0 dotacj~ ; 

b) meryloryczna wartosc programujego zbieinose z celami zadania, 

c) udzial srodk6w wlasnych oferenla oraz pochodzqcych z innych ir6del finansowania, 

d) uwzgl~dnia planowy przez podmiot skladaj4cy ofert~, wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia 
wolontariuszy i prace spoleczn4, 

e) dotychczasowq wsp6lprac~ z samorzqdem, 

f) analiza prawidlowosci i terminowosci rozliczania dotacji na realizacj~ zadatl z lat ubieglych. 

§ 8. Komisja Konkursowa moze wezwae oferenta celem zlozenia dodatkowych wyjasnieIi w zwiqzku ze 
zlozona ofertqjak r6wniez przewiduje si~ wezwanie oferenta do uzupelnienia zlozonej oferty. 

§ 9. 1. Czlonkowie Komi sji wsp61nie ustalaj4 propozycje, kt6ry z oferent6w otrzyma dotacje na wsparcie 
zadania, przeznaczenie dotacji orazjej wysokose. Decyzje Komi sji zapadajq wi~kszosciq glos6w. 
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2. Lijczna wysokose propozycji dotacji dla wszystkich wybranych oferent6w nie mote bye wyZsza nit 
200 000,00 zl. Wysokose dotacji to 70 % koszt6w przedsi~wzi~cia. 

3. Propozycje, 0 kt6rych mowa wytej Komi sj a przedstawia Burmistrzowi w formie pisemnej do akceptacji. 

4. Burmistrz podejmuje rozstrzygni~cie 0 wyborze oferent6w, przeznaczeniu oraz wysokosci przyznanej dotacji 
informujijc 0 tym pisemnie oferent6w. 

5. W przypadku przyznania przez Burmistrza mniej szej dotaeji ni t w of ere ie, Burmistrz wzywa oferenta do 
dokonania korekty kosztorysu i harmonogramu projektu wskazujijc jednoezesn ie term in, w kt6rym korekta rna 
nastijpic. 

§ 10. Wyniki konkursu , wraz z informacjij 0 przyznanej dotaeji zamieszeza s i~ na tabliey ogtoszen Urz~du 
Gminy i Miasta Koz iegtowy, w Biuletynie Informacj i Publieznej , oraz na stronie internetowej Urz~du Gminy 
i Miasta Koziegtowy- www.kozieglowy.pl 
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