powolania
w sprawie
Komisji
Konkursowejoraz
uchwalenia
Regulaminu
PracyKomisjiKonkursowej.
Na podstawieart. 30 ust. I ustawy z dnia B marca 1990r, o samorzqdzie
gminnym
(Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591z po2n.zm.)orazarl 32 ust. 1 ustawyz dnia12 marca2004r.
o pomocy
(Dz.U.z 2009r.
spolecznej
Nr175,poz.1362z po2n.
zm.)
zazqdzam,
conastgpuje:

s1

Powoluje
siq KomisjqKonkursowq
w celupzeprowadzenia
otwartego
konkursu
ofertna realizacjq
zadah
pomocy
z zakresu
przezMiastoi GmingSztumorganizacjom
spolecznej
zleconych
pozazqdowym
oraz
podmiotom
prowadzqcym
pomocy
dzialalnoSc
w zakresie
spolecznej,
o ktorych
mowaw arl.25ust.1 ustawy
o
pomocy
propozycji
spolecznej
orazw celuprzedlozenia
wyboru
ofert,naktoreproponuje
siqudzielenie
dotacji
w skladzie:
- Dyrektor
1 ) Sylwia
Mackiewicz
Miejsko-Gminnego
Osrodka
Pomocy
Spolecznej
w Sztumie,

- Glowna
2) AnnaDziekan
ksiqgowa
Miejsko-Gminnego
Osrodka
Pomocy
Spolecznej
w Sztumre,
- podinspektor
3) Michal
Wohlert
ds,organizacyjno-informatycznych
w Miejsko-Gminnym
Osrodku
Pomocy
Spolecznej
w Sztumie

$2

Wprowadza
sigRegulamin
PracyKomisjiKonkursowej,
ktorystanowizalqcznik
doniniejszeg
o zarzqdzenia.

Zarzqdzenie
wchodzi
w zyciez dniempodpisania.

$3

I

\,i

Zalqcznik
doZarzqdzenia
trlr T /10
Burmistrza
Miasta
i Gminv
Sztum
z dnia1r4 41,4y2-:aitt L::,t- i()V,4
REGULAMIN
PRACY
KOMISJI
KONKURSOWEJ

sl
Komisja
Konkursowa,
zwana
dalej,,Komisjq'przeprowadza
otwarty
konkurs
ofertnazasadach
okreslonych
w
ustawie
z dnia12 marca2004r.o pomocyspolecznej
(Dz.U. z 2009r.Nr 175,poz.1362z po2n.zm.)
z uwzglqdnieniem
zapisow
Uchwaly
Nr XLI/316/09
RadyMiejskiej
w Sztumie
z dnial3 listopada
200gr.
w sprawiepzyjgcia,,Programu
wspolpracy
Miastai GminySztumz organizaqami
pozarzqdowymi
oraz
podmiotami,
o ktorych
mowawart.3ust.3ustawy
zdnia24kwietnia
2003r.
pozytku
o dzialalno5ci
publicznego
i o wolontariacie
narok2010"
orazogloszeniu
o konkursie.

$2
jest przeprowadzenie
Zadaniem
Komisji
otwartego
konkursu
ofertna realizacjg
zadanz zakresu
pomocy
spolecznej
pzez Miasto
zleconych
i GminqSztumorganizacjom
pozarzqdowym
orazpodmiotom,
o ktorych
mowaw art.25 ust. 1 ustawyo pomocyspolecznej
orazprzedlozenie
propozycji
wyboruofert,na ktore
proponuje
siqudzielenie
dotacji.

$3
1. Czlonek
podlega
Komisji
wylqczeniu
zudzialu
gdy:
w komisji,
jestjegomalzonek
1) oferentem
orazkrewny
i powinowaty
dodrugiego
stopnia,
jestosobazwiqzana
2) oferentem
z nimz tytuluprzysposobienia,
opiekilubkurateli,
jestosoba
3) oferentem
pozostajqca
wobec
niego
w stosunku
nadzgdnoSci
lubpodlegloSci
sluzbowej,
jest osoba,ktorejmalzonek,
4) oferentem
krewnylub powinowaty
do drugiego
stopniaalboosoba
zwiqzana
z niq z tytuluprzysposobienia,
opiekilub kuratelipozostaje
wobecniegow stosunku
nadrzqdno6ci
lubpodleglo5ci
sluzbowej,
5) pozostaje
podleglosci
w stosunku
lub nadrzqdnoSci
sluzbowej
z osobqzarzqdzajqcq
lub pelniqcq
glownego
funkcjq
ksiqgowego
u oferenra,
6) pozostaje
z oferentem
lub osobqpelniqcq
funkcjgglownego
ksiggowego
u oferenta
w stosunku
mogEcym
podejrzenie
budzic
o stronniczoSc
lubinteresownoSc,

7) osobqzarzqdzaiqcq
lubgtownym
ksiqgowym
oferenta
sqosoby,
o ktorych
mowaw pkt.1-4.
Burmistz
MiastaiGminyw sytuacji,
o ktorejmowaw ust.1, dokonuje
wylqczenia
ipowoluje
nowego
czlonka
Komisji.

s4
1 . Pracami
Komisji
kieruje
Pzewodniczqcy.

2. Pzewodniczqcego
Komisjiwybierajq
czlonkowie
Komisjina pierwszym
posiedzeniu
spoSrod
swoich
czlonkow
zwyklq
wiqkszoSciq
glosow.
Komisja
dziala
naposiedzeniach.
4

Komisja
podejmuje
prace,
gdyw posiedzeniu
biorqudzialwszyscy
czlonkowie
Komisji.

ss
1' Otwarciei rozpatzenie
ofert pnez Komisjgnastgpuje
w miejscui w terminiewskazanym
w ogloszeniu.

2. Posiedzenie,
na ktorym
dokonuje
siqotwarcia
ofertodbywa
siqz udzialem
oferentow.
Naposiedzeniu
z
udzialem
oferentow
Komisja
przedstawia:
liczbq
irodzajzlozonych
ofert,
orazichwartoSc
kwotowE.
Posiedzenie,
na ktorymodbywa
siq ocenaformalna
i merytoryczna
ofertodbywa
siq na posiedzeniu
zamknigtym
bezudzialu
oferentow.

$6
przystgpujqc
Komisja,
dorozstrzygniqcia
otwartego
konkursu
ofert,dokonuje
kolejno
nastgpujqcych
czynnosci:
1) otwiera
koperty
z ofertami,
2) ustala,
ktorez ofertspelniajq
warunki
formalne
okreSlone
w ustawie
z dniai2 marca
2004r.
o pomocy
spolecznej
(Dz.U.z 2009r.
Nr175,poz.1362z po2n.zm.)orazogloszeniu
o konkursie,
3) odzucaofertynieodpowiadajqce
warunkom
okreSlonym
w ustawie,
o ktorejmowaw pkt.2) oraz
ogloszeniu
o konkursie
lubzgloszone
powyznaczonym
terminie,
4) rozpatruje
merytorycznie
ofertyspelniajqce
warunki
okreSlone
w ustawie,
o ktorejmowaw pkt.2)oraz
ogloszeniu
o konkursie:
a) oceniaiqc
mozliwosc
realizacji
przezpodmioty
zadania
uprawnione,
b) oceniajqc
przedstawionq
kalkulacjg
kosztow
realizacji
zadania,
w tymw odniesieniu
do zakresu
rzeczowego
zadania,
c) uwzglqdniajqc
zadeklarowanqWzez
podmiot
jakoscdzialania
uprawniony
i kwalifikacje
osob,przy
udziale
podmiot
ktorych
uprawniony
marealizowac
zadanie,

podmiotowi
w okresie
uprawnionemu
zadanzleconych
i ocenqrealizacji
analiz?
d) uwzglQdniajEc
na
poduwagg
rozliczenia
otrzymanych
poprzednim,
rzetelnoSc
i terminowo5c
orazsposob
biorqc
tencelSrodkow,
AI

narealizacjg
zadania,
ktorajestpzeznaczona
dotacji,
wysokoSc
uwzglqdniajqc

z innychzrodelna
wlasnych
albopozyskanych
udzialSrodkow
zadeklarowany
0 uwzglqdniaj4c
zadania.
realizacjq
z ofert,
zadnej
dotacji
albonieprzyjmuje
sigudzielenie
naktoreproponuje
5) wskazuje
oferty,

s7
jestprzezczlonkow
przezwypelnienie
formularza
Konkursowej
Komisji
formalna
ofertdokonywana
Ocena
regulaminu.
Zalqcznik
nr 1doniniejszego
stanowiqcego
jest indywidualnie
pzez czlonkow
Komisjipoyzezpzyznanie
ofertdokonywana
Ocenamerytoryczna
regulaminu.
punktow
nr2 doniniejszego
Zalqcznik
naformulazu
stanowiqcym
liczby
okreSlonej
przezwszystkich
ofercie
ocenprzydzielonych
Komisji
ustala
siqprzezzsumowanie
Ocenqmerytorycznq
regulaminu.
nr3 doniniejszego
Zalqcznik
formularz
oceny
ofertstanowi
Komisji.
Zbiorczy
czlonkow
liczbg punktow
ofertg bgdzieuznanaoferta,ktora uzyskanajwiqkszq
4 . Za najkozystniejszq
w ocenie
merytorycznej.
$8
tq
Komisja
mozeprzyjqc
zostala
tylkojednaoferta,
zgloszona
konkursowego
W razie,gdydo postqpowania
jezelistwierdzi,
z dnia12 marca2004r.o pomocy
w ustawie
okreSlone
2e spelnia
onawymagania
ofertg,
poz.1362zp62n.
(Dz.U.22009r.
zm.)iogloszeniu
o konkursie.
Nr'175,
spolecznej

$e
ktorypowinien
zawierac:
sigprotokol,
konkursu
sporzqdza
1. Z przebiegu
miejsca
i czasukonkursu,
1) oznaczenre
Komisji
Konkursowej,
2) imiona
i nazwiska
czlonkow
ofert,
3) liczbgzgloszonych
z dnia12marca2004r.
o pomocy
w ustawie
warunkom
okreSlonym
4) wskazanie
ofertodpowiadajqcych
(Dz.U,22009r.
zm.)i ogloszeniu
o konkursie,
Nr175,poz.13622p62n.
spolecznej
w ustawie,
o ktorejmowapowyze1
warunkom
okreSlonym
ofertnie odpowiadajqcych
5) wskazanie
poterminie,
lubzgloszonych
i ogloszeniu
o konkursie

2e 2adna
albostwierdzenie,
dotacji
sig udzielenie
ofert,na ktoreproponuje
wybranych
6) wskazanie
pzyjqta- wrazz uzasadnieniem,
z ofertniezostala
protokolu,
o odczytaniu
7) wzmiankg
Komisji.
czlonkow
8) podpisy
podpisuj4czlonkowie
Komisji.
2. Protokol

$10
propozycji
wyboru
ofert,naktoreproponuje
ofertwrazzewskazaniem
konkursu
otwartego
z przebiegu
Protokol
Komisja
konkursowE
dokumentacjq
zadnejz ofertorazpozostalq
dotacjilub nie przyjqcia
siq udzielenie
pzedklada
Sztum.
i Gminy
Miasta
Burmistrzowi

Zalqcznik
Nr1
doRegulaminu
PracyKomisjiKonkursowej
FORMULARZ
OCENYFORMALNEJ
OFERTY
narealizacjg
zadania

Nazwaoferenta:

Numer
oferty:
TAK (T)

l. Warunkiformalne
czy ofertazostala
zlo|onapzezpodmiot
uprawniony
douczestnictwa
1 w otwartym
konkursie
ofert?
z

Czyofertazostala
zlo2ona
w zamkniqtej
kopercie
z dopiskiem
konkurs
ofert
201
0"?
,,Otwarty
Czyofertazostala
zlo2ona
w terminie
okreslonym
w ogloszeniu
o otwartym
konkursie
ofert?

4

Czyofertazostala
zlolonanaobowiqzujqcym
wzorze
oferty?

6

czyw zlo2onq
pzedstawiono
ofercie
planfinansowy
szczegolowy
zadania?

n

czy w zlolonejofercieprzedstawiono
plan'zeczowzadania?
szczegolowy
podpisana
czyoferta
zostala
przez
osobyupowaznione
doreprezentacji?
Czydoofertydolqczone
sqwymagane
zalqczniki?
- aktualny
odpisz rejestru
(wazny
do3 miesiqcy
oddatywystawienia)

6

- sprawozdanie
merytoryczne
i finansowe
zaostatni
rok
pelnomocnictwo
dosktadania
o5wiadczen
woli

- statut
ll. Ofertaspelnia
warunki
formalne
ijestdopuszczona
dooceny
merytorycznej
Podpisy
czlonkow
Komisji
:
4
t.

z.

Sztum,
dn.

NIE ( N )

ZatqcznikNr
2
doRegulaminu
PracyKomisjiKonkursowej
FORMULARZ
OCENYMERYTORYCZNEJ
OFERTY
narealizacjg
zadania

Nazwaoferenta:

Nroferty:
Odpowiadaj4ce Max.liczba
punktyformularza
pkt.
oceny

L Celowo6c
izasadno6c
zadania:
4
I

Celzadania

I

Zakladane
rezultaty
realizacji
zadania

10

podejmowanych
pzy realizacji
Liczbowe
okre5lenia
skalidzialan
zadania
ll. Przedstawiona
kalkulacja
kosztow
realizacji
zadania:
1 Kosztorys
zewzglqdu
narodzajkosztow
z

Kosztorys
zewzglgdu
na2rodlo
finansowania

?

Pozafinansowy
wkladwlasny
w realizacjg
zadania

4

Zakresrzeczowy
zadania

30

lll.lnnewybrane
informacje
dotyczqce
zadania
1 Posiadane
zasoby
kadrowe
z

Posiadane
rodzaje
zasobow
zeczowych
Dotychczasowe
doSwiadczenia
w realizacji
zadanpodobnego
rodzaju

4 Informacje
natematdotychczasowych
zadan
realizowanych
publicznq
wewspolpracy
z administracjq

RAzEM

45

Podpisczlonka
Komisji:
1

Sztum.
dn.

Zalqcznik
Nr3
doRegulaminu
PracyKomisjiKonkursowej
ZBIORCZY
FORMULAMOCENYMERYTORYCZNEJ
OFERT
narealizacie
zadania

Ocena(pkt.)
Lp. lmigi nazwisko
czlonka
Komisji

Oferta
nr1

Oferta
nr 2

Oferta
nr3

Oferta
nr4

Oferta Oferta
nr5 nr6

1

2
3
Suma(pkt.)
Podpisy
czlonk6wKomisji
:
1.

2.
?

Sztum.
dn.

