Zarządzenie Nr 3/11/ 2020
BURMISTRZA ORZYSZA
z dnia 04 listopada 2020r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania oferty złożonej
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie
profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w 2020 roku
Na podstawie art. 15 ust. 2a - 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r; poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały
Nr XVII/108/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 grudnia 2019r; w sprawie uchwalenia
rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r; o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020, zarządzam, co następuje:
§1.
Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania oferty złożonej w otwartym konkursie
ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie profilaktyki uzależnień
i patologii społecznych w 2020 roku w składzie:
1) Agata Borchet - Przewodnicząca Komisji,
2) Barbara Konopka - Sekretarz Komisji,
3) Agata Krasińska - Członek,
4) Agnieszka Dąbkowska – Członek
§2.
Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1 jest opiniowanie merytoryczne oferty złożonej
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w formie
wspierania wraz z udzieleniem dotacji w zakresie profilaktyki uzależnień i patologii
społecznych w 2020 roku oraz przedłożenie Burmistrzowi Orzysza propozycji co do wyboru
oferty.
§3.
Regulamin pracy Komisji Konkursowej, o której mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§4.
Wzory typowych formularzy stosowanych przez Komisję Konkursową stanowią załączniki do
niniejszego zarządzenia:
1) wzór oświadczenia członka Komisji – załącznik nr 2,
2) wzór indywidualnej karty oceny oferty – załącznik nr 3,
3) stanowisko Komisji konkursowej – załącznik nr 4.
§5.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Finansowego Urzędu
Miejskiego w Orzyszu.
§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
(-) Zastępca Burmistrza Orzysza
mgr Beata Jażdżewska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 3 / 11 / 2020
Burmistrza Orzysza
z dnia 04 listopada 2020 r.
Regulamin pracy Komisji Konkursowej
§ 1.
1. Komisja Konkursowa podejmuje wszelkie czynności na posiedzeniach.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
3. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
4. W posiedzeniach Komisji nie może uczestniczyć mniej niż 3 osoby.
§ 2.
Z posiedzeń Komisji sporządzana jest dokumentacja zawierająca:
1) listę obecności,
2) oświadczenia członków Komisji Konkursowej,
3) indywidualne oceny ofert,
4) stanowisko Komisji Konkursowej,
5) protokół z posiedzenia Komisji.
§3.Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w otwartym konkursie w oparciu
o tryb i kryteria podane w ogłoszeniu Burmistrza Orzysza z następującym podziałem
klasyfikacji punktowej, w odniesieniu do poszczególnych kryteriów:
1) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot, który złożył ofertę – 0 –
10 pkt;
2) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania – 0 – 10 pkt;
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania (program, ilość uczestników, planowane
rezultaty) i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie
publiczne – 0 – 10 pkt;
4) ocena zdeklarowanego udziału środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – 0 – 10 pkt;
5) ocena planowanego przez organizację wkładu rzeczowego, osobowego, w tym
świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków – 0 – 10 pkt.;
Razem punktów: max 50 pkt.

Komisja Konkursowa ocenia także rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia
otrzymanych środków publicznych przez oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali
zlecone zadania publiczne.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wymienionym zakresie, komisja konkursowa
może pomniejszyć sumę uzyskanych punktów o maksymalnie 5 punktów.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 3 /11 /2020
Burmistrza Orzysza
z dnia 04 listopada 2020 r.

Oświadczenie członka Komisji Konkursowej

Imię i nazwisko ………………………………………………………………..
Oświadczam, co następuje:

1. Jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów
następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa
podmiotu – funkcja):
.............................................................................................................................................
2. Jestem członkiem następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego (nazwa podmiotu – charakter członkostwa – np. zwykły, wspierający,
honorowy):
..............................................................................................................................................
3. Jestem wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz następujących podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego:
..............................................................................................................................................
4. Jestem w inny sposób związany z następującymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego ( np. powinowactwo, pokrewieństwo):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Nie będę uczestniczył w opiniowaniu ofert wyżej wymienionych podmiotów.
6. W razie zmiany powyższych informacji podanych w moim oświadczeniu, zobowiązuję się
do złożenia nowego oświadczenia we wskazanej formie. Nowe oświadczenie zostanie
złożone przeze mnie natychmiast po wystąpieniu zmian.

Orzysz, dnia -----------------------Podpis członka Komisji Konkursowej

---------------------------------------------------

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 3 / 11 / 2020
Burmistrza Orzysza
z dnia 04 listopada 2020 r.

Indywidualna ocena oferty
Imię i nazwisko członka Komisji konkursowej
………………………………………………………………………………………………….
Nr oferty …
Nazwa organizacji
…………………………………………………………………………………………………
Tytuł projektu:
………………………………………………………………………………………..………..

Kryteria oceny oferty

Maksymalna liczba

Liczba przyznanych

punktów

punktów (opinia
członka komisji):

1.Możliwość realizacji zadania

10

publicznego przez podmiot, który złożył
ofertę
2.Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w

10

tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania
3.Proponowana jakość wykonania

10

zadania (program, ilość uczestników,
planowane rezultaty) i kwalifikacje osób,
przy udziale których organizacja będzie
realizować zadanie publiczne
4.Zdeklarowany udziału środków
finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł na
realizację zadania publicznego

10

5.Planowany przez organizację wkład

10

rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna
członków
6.Ocena rzetelności, terminowości oraz

od 0 do minus 5

sposobu rozliczenia otrzymanych
środków publicznych przez oferentów,
którzy w latach poprzednich realizowali
zlecone zadania publiczne.
PODSUMOWANIE

50 punktów

Suma przyznanych
punktów:

Orzysz, dnia ………………….
Podpis członka Komisji Konkursowej
............................................................

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 3 /11/2020
Burmistrza Orzysza
z dnia 04 listopada 2020 r.
Stanowisko Komisji konkursowej
Nr oferty: …
Komisja Konkursowa w składzie:
1) Agata Borchet- Przewodnicząca Komisji,
2) Barbara Konopka - Sekretarz Komisji,
3) Agata Krasińska – Członek
4) Agnieszka Dąbkowska – Członek
W sprawie oferty:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa podmiotu, organizacji)
O przyznanie dotacji na:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa zadania z ogłoszenia i złożonego projektu)
Średnia liczba punktów wynikająca z indywidualnej opinii oferty ……………..
Komisja postanowiła zaopiniować ofertę: POZYTYWNIE / NEGATYWNIE
Kwota proponowanej dotacji:
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Uwagi:
…………………………………………………………...……………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………......................................................................
..........................................................................................................................................
Orzysz, dnia ……………………….
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
............................................................

