ZARZĄDZENIE Nr 14.2016
Wójta Gminy Rybno
z dnia 29 luty 2016 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert i rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w sferze
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz Kultura, sztuka i ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 i poz. 1890 ) w związku z art. 15 z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2014r. , poz. 1118 z późn. zm. 1))
oraz uchwałą Nr XII.58.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, Wójt Gminy Rybno zarządza co następuje :
§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016
w zakresie : Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, oraz Kultura, sztuka i ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
§ 2. W skład Komisji wchodzą :
Przewodniczący – Aneta Szymańska – przedstawiciel Wójta Gminy Rybno
Członkowie Komisji :
- Grażyna Dybiec – przedstawiciel Wójta Gminy Rybno
- Agnieszka Zdunek - przedstawiciel Wójta Gminy Rybno
- Agnieszka Ptaszkiewicz - przedstawiciel organizacji pozarządowej
§ 3. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
/-/ Grzegorz Kropiak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. , poz. 1138 , poz. 1146, z 2015r. poz.
1255, poz. 1339, poz. 1333, poz.1777

Załącznik
do Zarządzenia Nr 14.2016
Wójta Gminy Rybno
z dnia 29 lutego 2016r.
Regulamin postępowania Komisji Konkursowej
§ 1. Regulamin pracy Komisji Konkursowej, zwany w dalszej części regulaminem, określa
zadania, przedmiot oraz zasady jej działania.
§ 2. Zadaniem komisji jest w szczególności opiniowanie wniosków o przyznanie środków na
działalność lub udzielenie pomocy, o której mowa w zasadach współpracy pomiędzy władzami
Gminy Rybno a organizacjami pozarządowymi.
§ 3.1. Posiedzenie Komisji Konkursowej prowadzi Przewodniczący.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
3. Obsługę administracyjną zapewnia Urząd Gminy Rybno.
§ 4. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa stosuje następujące
kryteria:
1) zgodność projektu z zadaniami
gminy oraz zadaniami statutowymi organizacji
pozarządowej,
2) wartość merytoryczną projektu,
3) zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
4) koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych organizacji,
porządkowej oraz oczekiwania wysokości dotacji,
5) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu
rzeczowego zadania,
6) możliwością realizacji zadania przez organizacje pozarządowe (m. in. kadra, baza, środki
techniczne, zaplecze, wolontariat),
7) staranne i terminowe wywiązanie się z umów i porozumień z gminą, w ciągu ostatnich
dwóch lat,
8) analizę i ocenę wykonania zadań zlecanych oferentowi w tym okresie, z uwzględnieniem
w szczególności rzetelności, terminowości ich realizacji oraz rozliczania otrzymanych na ten cel
środków finansowych,
9) dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej z gminą
10) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta przy uwzględnieniu informacji przez
niego podanych,
11) współpracę z innymi organizacjami przy realizacji zadań.
§5. 1. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do sprawdzenia kompletności złożonych
dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana jest poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej
oferty złożonej na realizację zadania publicznego i Karty Oceny Merytorycznej oferty złożonej na
realizację zadania publicznego
Zadania komisji:
3.Ocena formalna złożonych ofert.
- publicznego otwarcia i oceny formalnej dokonuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.

4. Ocena merytoryczna złożonych ofert z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) przygotowanie organizacji do realizacji zadania- maksymalnie 15 punktów, w tym:
- dotychczasowe doświadczenie we współpracy z organizacją – skala ocen : 0-5,
- doświadczenie w realizacji podobnych zadań – skala ocen : 0-5,
- posiadane zasoby lokalowe, sprzętowe i finansowe organizacji – skala ocen : 0-5,
b) sposób realizacji zdania – maksymalnie 15 punktów, w tym:
- zgodność oferty z założeniami konkursu – skala ocen: 0- 5,
- adekwatność i jakość przyjętych metod i działań do realizacji zadania- skala ocen: 0- 5,
- harmonogram działań w odniesieniu do zadania – skala ocen 0-5
c) budżet zadania – maksymalnie 70 punktów, w tym :
- ogólny oraz jednostkowy koszt realizacji zadania – skala ocen : 0- 30,
- przejrzystość kalkulacji, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen : 0-20,
- wkład rzeczowy, osobowy w tym wolontariuszy, praca społeczna członków – skala ocen : 0-15,
- wkład finansowy własny lub pozyskany z innych źródeł – skala ocen: 0-5
5. Minimalny próg punktowy, aby oferta spełniała warunki konkursowe – 30 punktów.
W przypadku nie osiągnięcia w.w progu oceny, oferta nie jest rozpatrywana.
§6. Komisja rozpatruje ofertę również w przypadku złożenia jednej oferty na realizacje zadania
publicznego.
§ 7. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w określonym przez siebie,
terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi.
§ 8.1. Komisja podejmuje opinię w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
2. W przypadku równej ilości głosów, po ponownym wyjaśnieniu sprawy przeprowadza się
ponowne głosowanie. O ile w ponownym głosowaniu nie nastąpi rozstrzygnięcie- decyduje głos
Przewodniczącego Komisji.
3. Komisja podejmuje ostatecznie decyzję o rozstrzygnięciu konkursu, przeznaczeniu
i wysokości przyznanych dotacji przy pełnym składzie Komisji.
§ 9. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1)
imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
2)
liczbę zgłoszenia ofert, w tym spełniających warunki określone w § 4 i § 7 oraz ofert
odrzuconych,
3)
wskazanie ofert najkorzystniejszych wraz z ustaleniem,
4)
ewentualne uwagi członków komisji konkursowej,
5)
podpisy członków komisji konkursowej.
§ 10. Wójt zatwierdza wybór oferty i podaje wyniki konkursu o wyborze najkorzystniejszej
oferty do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rybno.
§ 11. Komisja konkursowa zobowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkich
oferentów i do prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie zasad uczciwej
konkurencji.
§ 12. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy.
§ 13. Komisja ulega rozwiązaniu po zaakceptowaniu przez Wójta Gminy Rybno protokołu

z adnotacją o dofinansowaniu lub odrzuceniu ofert.
§ 14. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
prawa określone w: ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
Uchwale Nr XII.58.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2016 rok, oraz Zarządzenie Nr 9.2016 Wójta Gminy Rybno z dnia 8 lutego
2016 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Oferty na realizację zadań publicznych przez
organizację pozarządowe i inne podmioty o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 w zakresie : Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego.

Wójt
/-/ Grzegorz Kropiak

