ZARZĄDZENIE NR RP.0050.117.2016
WÓJTA GMINY RAJCZY
z dnia 17 lutego 2016 r.

W sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Rajczę
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, mowa o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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 2015 r. poz. 1515r.z późn.zm i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594., z późn. zm.)
Zarządza się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
- W zakresie wspierania i upowszechniana kultury fizycznej i sportu,
- W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa regionalnego,
- Na realizację zadań wybranych w drodze otwartego konkursu w zakresie działalności na rzecz
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
ogłoszonych w dniu 29 stycznia 2016 r.
§ 2.
Do zadań komisji konkursowej należy:
- zaopiniowanie złożonych ofert w oparciu o kryteria określone przez Wójta Gminy Rajczy w
ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;
- przedłożenie Wójtowi Gminy Rajczy listy ofert rekomendowanych do przyznania dotacji w 2016
r., wraz z proponowaną kwotą dotacji.
§ 3.
1.
2.
3.
4.

Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
Członek oraz przewodniczący komisji konkursowej nie może wstrzymać się od głosu.
Komisja konkursowa może dokonywać wiążących rozstrzygnięć w obecności przynajmniej
trzech członków.
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5. Komisja konkursowa sporządza protokół ze swoich prac.

§ 4.
Komisja konkursowa działa w następującym składzie:
a) zastępca Wójta Gminy;
b) dwóch pracowników Referatu Promocji i Współpracy Transgranicznej wskazanych przez
Wójta Gminy Rajczy.
c) pracownik Referatu Finansów,
d) trzy osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t. z późn. zm.)
§ 5.
1. Przyjmuje się następujący sposób naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do prac komisji konkursowej:
a)

Wójt Gminy zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób do udziału w pracach
komisji w związku z ogłaszanymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań własnych
gminy w 2016 roku realizowanych w trybie ww. ustawy;
b) zgłoszenia należy dokonać za pomocą „Formularza zgłoszeniowego członka Komisji
Konkursowej wskazanego przez organizację pozarządową”, stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego do dnia 26 lutego 2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Rajczy.
c) na podstawie zgłoszeń tworzy się listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do
udziału w pracach Komisji.
2. Przewodniczący zaprasza na obrady komisji trzy osoby z listy wskazanej w ust. 1 pkt. O
wyborze z listy decyduje wiedza i doświadczenie z zakresu działalności organizacji
pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t. z późn. zm.). Ostateczną decyzję
podejmuje Wójt Gminy Rajczy lub osoba przez niego desygnowana.
3. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536,
z późn. zm.) biorące udział w konkursie.
4. Na zaproszenie przewodniczącego komisji w jej skład mogą wchodzić - z głosem doradczym także eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę w zakresie będącym przedmiotem prac
komisji.
§ 6.
1. Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
2. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji konkursowej.
3. Przewodniczącego, w razie jego nieobecności na posiedzeniu, zastępuje wskazany przez
niego członek komisji konkursowej.
4. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowej zapewnia Referat Promocji i
Współpracy Transgranicznej.
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§ 7.
Członkowie komisji konkursowej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach komisji
konkursowej.
§ 8.
Komisja kończy działalność z chwilą ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
§ 9.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Rajczy.

§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rajcza
Kazimierz Fujak
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rajczy
Nr RP.0050.117.2016 z dnia 17 lutego 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy członka
Komisji Konkursowej wskazanego
przez organizację pozarządową
Imię i nazwisko osoby:

Nazwa organizacji, która wskazała osobę do uczestnictwa w pracach
Komisji Konkursowej a także funkcja, jaką w niej pełni:

Sfera zadań publicznych, w których osoba gotowa jest opiniować oferty złożone na realizację zadań:
1) kultura i sztuka
2) kultura fizyczna i turystyka
3) organizację gminnego konkursu dotacyjnego dla lokalnych organizacji pozarządowych
Dodatkowe informacje o osobie:

Dane kontaktowe (telefon, e-mail):

…………………………………………………
(data i podpis osoby)

.....…………………………………………………………………
(pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/-ych
do reprezentowania organizacji pozarządowej)
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