powolania
w sprawie
KomisjiKonkursowejoraz
uchwalenia
Regulaminu
PracyKomisjiKonkursowej.
Na podstawieart. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdziegminnym
(Dz.U. z 2001r,,Nr 142,poz.1591z p62n.zm.)orazart,.32 ust. 1 ustawyz dnia12 marca2004r.
(Dz.U.22008r,
o pomocy
spolecznej
Nr115,poz,728zpo2n.zm.)
zarzqdzam,
conastqpuje:

t

$1
Powoluje
siq KomisjgKonkursowq
w celupzeprowadzenia
otwartego
konkursu
ofertna realizacjg
zadafi
z zakresupomocyspolecznej
przezMiastoi GminqSztumorganizacjom
zleconych
pozazqdowym
oraz
podmiotom
prowadzqcym
pomocy
dzialalno5c
w zakresie
spolecznej,
o ktorych
mowaw arl.25ust.1 ustawy
o
pomocy
spolecznej
propozycji
orazw celupzedlozenia
wyboru
ofert,nakt6reproponuje
sigudzielenie
dotacji
w skladzie:
- Dyrektor
1 ) SylwiaMackiewicz
Miejsko-Gminnego
Osrodka
Pomocy
Spotecznej
w Sztumie,
2) AnnaDziekanGlowna
ksiqgowa
Miejsko-Gminnego
Osrodka
Pomocy
Spolecznej
w Sztumie,
- podinspektor
3) Michal
Wohlert
ds.organizacyjno-informatycznych
w Miejsko-Gminnym
Osrodku
Pomocy
Spolecznejw
Sztumie.

s2

Wprowadza
siqRegulamin
PracyKomisji
Konkursowej,
ktorystanowi
zalqcznikdo
niniejszego
zazqdzenia.

Zarzqdzenie
wchodziw
zyciez dniempodpisania.

$3
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Zalqcznik
doZarzqdzenia
Nr
Burmistrza
Miasta
iGminySztum

zdniaAGlttl,eno A@dA)
.J

REGULAMIN
PRACYKOMISJIKONKURSOWEJ

$1
pzeprowadza
Komisja
Konkursowa
konkurs
otwarty
ofertnazasadach
okre6lonych
w
, zwanadalej,,Komisjq'
(Dz.U. z 2008r.Nr 115,poz.728z p62n.zm.)
ustawie
z dnia12 marca2004r.o pomocyspolecznej
I

z uwzglqdnieniem
zapisowUchwaly
Nr /rXXll/228l08
RadyMiejskiej
w Sztumiez dnia30 grudnia2008r.
-'

pozazqdowymi
w sprawiepzyjgcia,,Programu
wspolpracy
Miastai GminySztumz organizacjami
oraz
podmiotami,
pozytku
publicznego
mowaw art.3 ust.3 ustawy
o ktorych
zdnia24kwietnia
2003r.o dzialalnoSci
io wolontariacie
narok2009"
orazogloszeniu
o konkursie.

s2
jest pzeprowadzenie
Zadaniem
Komisji
otwartego
konkursu
ofertna realizacjq
zadafiz zakresupomocy
pzez Miastoi GmingSztumorganizacjom
pozazqdowym
spolecznej
zleconych
orazpodmiotom,
o kt6rych
mowaw art.25 ust.1 ustawyo pomocyspolecznej
propozycji
wyboruofert,na kt6re
orazpzedloZenie
proponuje
siqudzielenie
dotacji.

$3
podlega
gdy:
1. Czlonek
Komisji
wyl4czeniu
z udzialu
w komisji,
jestjegomalzonek
1) oferentem
orazkrewny
i powinowaty
dodrugiego
stopnia,
jestosobazwiqzanaznimz
2) oferentem
tytulupzysposobienia,
opiekilubkurateli,
jestosobapozostajqca
3) oferentem
wobecniegow stosunku
nadzqdno5ci
lubpodleglo5ci
sluzbowej,
jest osoba,kt6rejmalzonek,
4) oferentem
krewnylub powinowaty
do drugiego
stopniaalboosoba
zwiqzana
z niEz tytuluprzysposobienia,
opiekilub kuratelipozostaje
wobecniegow stosunku
nadzgdno5ci
lubpodleglo6ci
sluzbowej,
podleglo6ci
lub pelniqcq
w stosunku
lub nadzqdnoSci
z osobqzazqdzalqcq
5) pozostaje
sluzbowej
glownego
funkcjq
ksiqgowego
u oferenta,
pozostaje
w stosunku
lub osobqpelniqcq
funkcjgglownego
ksiggowego
u oferenta
z oferentem
podejrzenie
lubinteresownoS6,
mogqcym
budzic
o stronniczoSc

gl6wnym
7) osobqzarzqdzajqcqlub
ksiqgowym
oferenta
sqosoby,
o ktorych
mowaw pkt.1-4.
2. BurmistzMiastai Gminyw sytuacji,
o ktorejmowaw ust,1, dokonuje
wylqczenia
i powoluje
nowego
czlonka
Komisji.

$4
1. Pracami
Komisji
kieruje
Pzewodniczqcy.
posiedzeniu
2. PzewodniczEcego
Komisjiwybierajq
Komisjina pierwszym
czlonkowie
spo6r6dswoich
glosow.
czlonk6w
zwyklq
wiqkszo5ciq
3. Komisja
dziala
naposiedzeniach.
podejmuje
prace,
gdyw posiedzeniu
4. Komisja
biorqudzialwszyscy
czlonkowie
Komisji.

$s
1. Otwarciei rozpatzenieofert paez Komisjqnastgpujew miejscui w terminiewskazanym
w ogloszeniu.

2. Posiedzenie,
na ktorymdokonuje
sigotwarcia
ofertodbywa
siqz udzialem
oferentow.
Na posiedzeniu
z
przedstawia:
udzialem
oferentow
Komisja
liczbqi rodzal
zlo2onych
ofert,orazichwartoSc
kwotowq.
J,

Posiedzenie,
na ktorymodbywasiq ocenaformalna
i merytoryczna
ofertodbywasig na posiedzeniu
zamknigtym
bezudzialu
oferent6w,

$6
pzystgpujqc
Komisja,
dorozstzygnigcia
konkursu
otwartego
ofert,dokonuje
kolejno
nastgpujqcych
czynnoSci:
1) otwiera
koperty
z ofertami,
2) ustala,
ktorez ofertspelniajq
warunki
formalne
okreSlone
w ustawie
z dnia12marca2004r.
o pomocy
(Dz.U,22004r.
spolecznej
Nr 64,poz,593zpo2n.
zm.))oraz
ogloszeniu
o konkursie,
3) odzucaofertynieodpowiadajqce
warunkom
okre5lonym
w ustawie,
o ktorejmowaw pkt.2) oraz
powyznaczonym
ogloszeniu
o konkursie
lubzgloszone
terminie,
4) rozpatruje
merytorycznie
ofertyspelniajqce
warunki
okreSlone
w ustawie,
o ktorejmowaw pkt.2) oraz
ogloszeniu
o konkursie:
pzezpodmioty
a) oceniajqc
mozliwoS6
realizacji
zadania
uprawnione,
pzedstawionq
b) oceniajqc
kalkulacjq
koszt6w
realizacji
zadania,
w tymw odniesieniu
do zakresu
zeczowego
zadania,
jakoSc
podmiot
c) uwzglqdniajqc
zadeklarowanqpzez
uprawniony
dzialania
i kwalifikacje
os6b,pzy
podmiot
udziale
ktorych
uprawniony
marealizowac
zadanie,

d ) u wzg |q d n i a j q ca n a |i zq iocenqr ea|izacjizadahz|econychpodmioto w i upr aw ni on
na
otrzymanych
rozliczenia
orazsposob
iterminowoSe
biorqcpoduwaggzetelnoSc
popzednim,
tencelSrodkow,
zadania'
narealizacjq
ktorajestpzeznaczona
dotacji,
wysokosc
e) uwzglqdniajqc
z innych2rodelna
albopozyskanych
wlasnych
udzialSrodkow
zadeklarowany
0 uwzglqdniajqc
zadania.
realizacjq

5)wskazujeoferty,naktoreproponujesiqudzie|eniedotacjia|boniepzyjmuje2adnejzofe
$7
formulaza
pzezwypelnienie
Konkursowej
Komisji
jestpzezczlonkow
ofertdokonywana
formalna
1. Ocena
regulaminu'
nr 1doniniejszego
o Zalqcznik
stanowiqceg
Komisjipoprzezpzyznanie
pzez czlonkow
jest indywidualnie
ofertdokonywana
2. ocenamerytoryczna
regulaminu'
nr 2 doniniejszego
zdqcznik
stanowiqcym
naformulazu
liczbypunktow
okreslonej
oferciepzez wszystkich
ocenpzydzieronych
siqp,ez zsumowanie
ustara
Komisji
3. Ocenqmerytorycznq
regulaminu'
3 doniniejszego
Zatqczniknr
ocenyofertstanowi
formularz
Zbiorczy
Komisji.
czlonkow
liczbq punktow
ofertq bqdzie uznanaoferta, ktora uzyskanajwiqkszq
4. 7a najkorzystniejszq
merytorycznej.
w ocenie

s8
mo2epzyjqctq
tylkojednaoferta,Komisja
zostala
zglosz6na
konkursowego
postqpowania
gdy
do
w razie,
o pomocy
z dnia12marca2004r'
w ustawie
okreslone
spelniaonawymagania
ofertq,je2elistwierdzi,2e
o konkursie'
zm.)iogloszeniu
115,poz.728zp62n'
(Dz.u. 22008r,,Nr
spolecznej
I

se
l . Z p r z e b i e g u ko n ku rsu sp o rzqdzasiqpr otokol,ktor ypowinienzawier ac:
iczasukonkursu,
miejsca
1) oznaczenie
Konkursowej'
Komisji
czlonkow
i nazwiska
2) imiona
ofert,
3) liczbqzgloszonYch
z dnia12 marca2004r'o pomocy
w ustawie
okreslonym
warunkom
ofertodpowiadajqcych
4) wskazanie
o konkursie'
zm')i ogloszeniu
Nr115,poz.728zp62n.
(Dz,U.z 2008r.
spolecznej
o ktorejmowapowyZej
w ustawie,
okreslonym
warunkom
ofertnie odpowiadajqcych
5) wskazanie
poterminie'
lubzgloszonych
o konkursie
iogloszeniu

I

2e Zadna
siq udzielenie
dotacjialbostwierdzenie,
wybranych
ofert,na ktoreproponuje
6) wskazanie
pzyjqta- wtazz uzasadnieniem,
z ofertniezostala
protokolu,
7) wzmiankq
o odczytaniu
Komisji.
8) podpisy
czlonkow
podpisujqczlonkowie
Komisji.
2. Protokot

$10
propozycji
wyboru
ofert,naktoreproponuje
konkursu
ofertwrazzewskazaniem
Protokol
z przebiegu
otwartego
Komisja
konkursowq
dokumentacjq
dotacjilub nie pzyjgciazadnejz ofertorazpozostal4
siq udzielenie
pzedklada
i Gminy
Sztum.
Burmistzowi
Miasta

r
l-:.

lr

Nr1
Zalqcznik
PracyKomisjiKonkursowej
doRegulaminu
OFERTY
OCENYFORMALNEJ
FORMULARZ
zadania
narealizacjg

oferenta:
Nazwa

Numeroferty:

rAK(r)
l. Warunkiformalne
pzezpodmiot
douczestnictwa
uprawniony
zlo2ona
Czyofertazostala
ofert?
konkursie
1 w otwartym
z dopiskiem
kopercie
w zamknigtej
zlohona
Czyofertazostala
ofert2009"?
konkurs
2 ,,Otwarty
w ogloszeniu
w terminieokre6lonym
Czyofertazostalazlo2ona
ofert?
konkursie
3 o otwartym
wzozeoferty?
naobowiqzujqcym
4 Czyofertazostalazlo2ona
planfinansowy
zadania?
szczegolowy
oferciepzedstawiono
5 Czyw zlo2onej
o

planEeczoryzadania?
przedstawiono
szczegolowy
Czyw zlo2onejofercie

doreprezentacji?
pzezosobyupowa2nione
podpisana
7 Czyofeftazostala
zalqczniki?
sqwymagane
Czydoofertydolqczone
- aktualny
oddatywystawienia)
odpisz rejestru(waZnydo3 miesiqcy

B - sprawozdanie
rok
zaostatni
ifinansowe
merytoryczne
- pelnomocnictwo
woli
oSwiadczefi
doskladania

- statut
dooceny
ijestdopuszczona
warunkiformalne
fl.Ofertaspelnia
merytorycznej
PodpisyczlonkowKomisji:
1

2,
3.
dn.
Sztum,

NrE(N)

Nr2
Zalqcznik
PracyKomisjiKonkursowej
doRegulaminu
OFERTY
OCENYMERYTORYCZNEJ
FORMULARZ
narealizacjq
zadania

Nazwa
oferenta:

Nroferty:

Odpowiadajqce Max.liczba
pkt.
punkty
formulaza
oceny
zadania:
i zasadno6c
l. Celowo6c
1 Celzadania

10

zadania
rezultaty
realizacji
2 Zakladane
pzy realizacji
podejmowanych
skalidzialari
okreSlenia
3 Liczbowe
zadania
zadania:
kalkulacja
kosztowrealizacji
ll. Pzedstawiona
1 Kosztorys
zewzglqdunarodzajkosztow

30

zewzglqduna2rodlofinansowania
2 Kosztorys
J

zadania
w realizacjq
wkladwlasny
Pozafinansowy

4 Zakreszeczowyzadania
zadania
dotycz4ce
lll. Innewybraneinformacje
I

zasoby
kadrowe
Posiadane

zeczowych
rodzaje
zasobow
2 Posiadane
zadafipodobnego
w realizacji
do6wiadczenia
3 Dotychczasowe
rodzaju
_9

zadairealizowanych
natematdotychczasowych
4 Informacje
publicznq
z administracjq
wewspolpracy
45

RAZEM
Komisji:
Podpisczlonka
1.

dn.
Sztum,

Zalqcznik
Nr3
PracyKomisjiKonkursowej
do Regulaminu
ZBIORCZY
FORMULARZ
OCENYMERYTORYCZNEJ
OFERT
narealizacjq
zadania

Ocena(pkt.)

Lp. lmigi nazwisko
czlonkaKomisji
1

2
3
Suma(pkt.)
Podpisyczlonkow
Komisji
:

1.
2.
3.

Oferta
nr1

Oferta
nr 2

Oferta
nr3

Oferta
nr4

Oferta Oferta
nr5 nr6

