Zarządzenie nr 2/2015
Wójta Gminy Nieborów
z dnia 28-01-2015 r.

w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie
ofert na realizację zadań pożytku publicznego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645 i poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 15 ust.
2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146, z 2015 r. poz. 1138) – zarządza się, co następuje:
Na podstawie §2 uchwały NR LVI/273/2014 Rady Gminy Nieborów z dnia
10 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 – zarządza się, co
następuje:
§1
Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert na realizację zadań gminy
o charakterze pożytku publicznego, w osobach:
1) Pan Adam Janiak
– przewodniczący komisji,
2) Pani Agnieszka Dłużniewska – członek,
3) Pan Paweł Tartanus
– sekretarz,
4) Pani Irena August
– członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej),
5) Pan Mariola Cichal
– członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej).
§2
Komisja działa zgodnie z uchwałą LVI/273/2014 Rady Gminy Nieborów z dnia
10 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
§3
Ocenę formalną i merytoryczną złożonych ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi
w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, Komisja zamieszcza w formularzu „Karta
oceny formalnej oferty” oraz "Karta oceny merytorycznej oferty", których wzory określają
odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.
§4
Komisja kończy działalność z chwilą ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nieborów
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Karta oceny formalnej oferty
Numer oferty
Nazwa i adres organizacji
Rodzaj zadania publicznego
Tytuł zadania

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez
organizowanie zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie………………

Kryteria formalne
1.
2.

Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu
o konkursie
Oferta została złożona przez podmiot uprawniony

TAK 

NIE 

TAK 

NIE 

3.

Oferta została sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15
grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

TAK 

NIE 

4.

Oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu wnioskującego zgodnie z zapisami statutu i KRS

TAK 

NIE 

TAK 

NIE 

5.

Oferta zawiera statut organizacji

6.

Oferta zawiera kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub
ewidencji, zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym

TAK 

NIE 

7.

Oferta zawiera sprawozdanie za poprzedni rok działalności
(merytoryczne i finansowe)

TAK 

NIE 

TAK 

NIE 

8.

Oferta zawiera opis działań merytorycznych oraz finansowych*

Uwagi dotyczące oceny formalnej:

Oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria
formalne i podlega ocenie merytorycznej
Nazwisko i Imię człnka Komisji dokonującego
oceny formalnej

*

Dotyczy organizacji nowo powstałych, nie mających sprawozdań finansowych i merytorycznych.

Dzień:

Miesiąc:

Rok:

..………………………..
Podpis oceniającego

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Karta oceny merytorycznej oferty
Numer oferty
Nazwa i adres organizacji
Rodzaj zadania publicznego
Tytuł zadania

Maksymalna ocena
punktowa

Kryteria merytoryczne
1. Możliwość zrealizowania zadania przez podmiot
składający ofertę (zaplecze organizacyjne, lokalowe,
sprzętowe)
2. Proponowana jakość wykonania zadania - kwalifikacje
osób realizujących zadanie.
3. Sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę
w latach poprzednich, z uwzględnieniem rzetelności
i terminowości oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten
cel środków*.
4. Planowana ilość zawodników zarejestrowanych
w odpowiednich Okręgowych Związkach Sportowych, biorących
czynny udział w treningach, zawodach – mieszkańców Gminy
Nieborów – dla których realizowane jest zadanie.
4a. liczba zawodników 3-6
4b. liczba zawodników 7-35
4c. liczba zawodników 36-65
4d. liczba zawodników 66 i więcej
5. Planowana ilość zespołów, drużyn biorących udział w
rozgrywkach prowadzonych przez Okręgowe Związki Sportowe.
5a. liczba drużyn – 1
5b. liczba drużyn – 2 i więcej
6. Finansowy wkład własny w realizację zadania ze strony
oferenta w odniesieniu do wysokości wnioskowanej dotacji.
6a. 0-1%
6b. 2-3%
6c. 4-7%
6d. 8-15%
6e. pow. 15%
7. Planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym
świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
Suma punktów

Przyznana ocena
punktowa

0/20
0/20
0/10

30
5
10
20
30
20
10
20
40
0
10
20
30
40
0/10
150

Uwagi dotyczące oceny merytorycznej:
Wnioskowana kwota dotacji
Rekomendowana kwota dotacji
Nazwisko i Imię członka Komisji
dokonującego oceny merytorycznej
* dotyczy organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach
poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Uwaga:
Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania wynosi 150 pkt.
60% punktacji uprawniającej do otrzymania dofinansowania to 90 punktów.
Dzień:

Miesiąc:

Rok:

..………………………..
Podpis oceniającego

