zARzĄDzENIE NR 461118
WÓJTA GMINY sĘDZIEJowIcE
z dnia1 majaż018 r.
w sprawie powolania komisji konkursowej do opiniowania of€ń

złożonych w otwartym konkursie na
realizacięzadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Sędziejowice w 20l8 r.

Na podstawie ań.26 ust. l ustawy zdnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z20|7 r,
poz. 1875 i2232 oraz z20l8r. poz.l30) i programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienion;łni w art. 3 ust. 3 ustalły o działalnościpożryłku publicznego i o
wolontariacie, prowadzącymi działalnośćpożytku publicmego na 2018rok, stanowiącego załącznik do
uchwały Nr XXXIV/262/17 Rady Gminy Sędziejowice z dniaZ9listopada?}l7 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję konkursową w składzie:

l) Mirosław Potasiak - przewodniczący
2) Dariusz
3) Bogdan
§

Cieślak- członek
Gęcki - członek

ż. Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert na realizację zadń publicznych z zakresu kultury, sztuki,

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 3. Komisja działa zgodnie z regulaminem do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na
realizację zadań publicznych (zał, nr l) i kryteriami stosowanymi przy dokonywaniu uyboru oferty (zał. nr 2)
do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Komisja ulega rozwtązaniu po zaakceptowaniu wyboru ofert.
§ 5. Zaruądzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na
realizację zadań publicznych
§ 1. l. Komisja konkursowa, zwarra dalej komisją, obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez.,ldział,,l
oferentóW.
2. Posiedzenie komisji prowadzi

przewodnicący

.

3. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osób.
4. W posiedzeniach komisji mogą brać udział osoby nie będące członkami komisji.
5.

Obsługę administracyjno-techniczną

komisji zapewn|a Referat Spraw Organizacyjnych iSpraw

Społecznych,
§ 2. l. Komisja w pierwszej kolejności sprawdza kompletność ofeńy zgodnie z zasadami przeprowadzania
otwańego konkulsu ofert narcalizację zadań publicznych w 2018 r. Ofeńy niekompletne zostają odrzucone.
2. Komisja sprawdza ofeĄ pod względem formahym, zgodnie z zapisem art. 14 ustawy z clnia 24 kwietnia
2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty z brakami fotmalnymi zostają odrzucone.
3. Komisja sprawdza ofertę pod względem ich zgodności z zakresem ogłoszenia konkursu.
§
1)

3. 1. Członkowie komisji przy ocenie poszczególnych ofert stosują następujące kryeria i skalę ocen:

merytoryczna wartośćoferty, ocena moźliwościrealizacji zadani.a przez oferenta, w tym zasoby kadrowe
realizację projektu (udokum€ntowane
i przygotowanie specjalistyczne osób odpowiedzialnych
doświadczenie i kompetencje) - skala ocen 0-3 pkt;

za

2) możliwośó powszecbnego udziału

dzieci, młodzieĘ idorosłych zamieszkałych w gminie Sędziejowice -

skala ocen 0-3 pL1;
3) kalkulacja

kosztów realizacj

i

zadania pod względem celowości, oszczędności oraz efekt},lvnoŚci

uykonania zadania uwzględnieniem wysokości zaangażowania własnych środków - skala ocen 0-4 pkt.

2. Członkowie komisji oceniają ofeńy wpisując oceny w arkusz ocen, zawierający nazwę organizacji
zgłaszającel ofeńę, krótki opis oraz wolne pola na wpisanie ocen cząstkowych, według kryteriów podanych w §
oraz na ocenę łączną, która jest sumą wystawionych ocen cząstkowych. każdy arkusz zostaje
3 ust.
podpisany przez osoby dokonujące oceny.

l,

3. Listę wyników konkursu ofert twoźy się porządkując oferty według uzyskanych ocen końcowych - od
najwyżSzej do najniższej. -Powyższa lista stanowi podstawę do pzyznania dofinansowania.
4.

Komisja może zmniejszyć wartośćdotacji w stosunku do wysokości dotacji określonej plzez oferenta

w złoźonejofercie.
5. Kwota dofinansowania jednej oferty nie może puekrocryć 90%

całkowiĘch kosźów realizacji zadania

ujętego w ofercie.
6. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Sędziejowice w formie zarządzenia.
§ 4. Z prac komisji spofządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

w

§ 5. Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o przemaczeniu i kwota przymanych dotacji, zamieszcza się
Biuletynie Informacji Publicznej, stlonie intemetowej gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Sędziejowice.
Sędziejowice, 7 maja 20l 8 r.
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Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru of€rty
Lp.
l

Skala

Kryteria
Mer}toryc2na wańośćofeĄ,

1.

Maksymalna ilość
punktów

Doświadczenie oferenta:

l) brak doświadczenia - 0 pkt;

ocena możliwościrealizacji
zaduia przsz ofercnta, w tym

2) do 3 lat - 0,5 pkt;

zasoby kadrowe i przygotowanie
specjalistyczne osób

odpowiedzialnych za ealizaclę
r

projektu (udokumentowane
doświadczęnie i kompetencje)

3)3lataiwięcej-lpkt
2. Zasoby kadrowe:

l) udokumentowane kompetencje kadry

-

1

pkt;

2) nieudokumentowane kompetencje kadry

-0pkl

3. Baza materialna:

l) brak własnej bazy - 0 pkt;
2) udokumentowany dostęp do bazy
- 0,5 pkt;
3) posiadanie własnei bazy - 1 pkt
2.

3.

Możliwośó powszechnego udziału
dzieci, rlłodzieĘ i dorosĘch
zamieszkĄch w gminie

sedzieiowice w proiekcie
Kalkulacja kosźów realizacji
zadania pod względem celowości,

Ilośćosób biorących udział w zadanie:

-

1 pkt;
do 30 - 2 plłl.
3'} oowvżei 30 _ 3 okt.
Zaangażow anie środków własnych

1) do 20

ż) od

2l

w realizację zadania:
l) >10% -l pkt;
efeĘwności
oraz
oszczędności
z) >l5% -2 pkti
zadarria
wykonania
3)>200/" -3 pkt;
z uwzględnieniem wysokości
zaanpażow anla własnych środków 4\>25Yo - 4 olrj".
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Minimalna ilośćpunktów, którą musi uzyskać ofertą aby zostńa rozpalrzona - 4 pkt,
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