Podpisany przez:
Elżbieta Zakrzewska Burmistrz Miasta Kowary
dnia 28 stycznia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2022
BURMISTRZA MIASTA KOWARY
z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
w roku 2022 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą
"Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy
Miejskiej Kowary w roku 2022".
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.
2021 poz. 1372 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 w zw. art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), § 6 pkt uchwały Rady
Miejskiej nr XLVII/291/21 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy
Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2022
Burmistrz Miasta Kowary zarządza co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia Konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Szkolenie sportowe dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2022”
w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Ryszard Rzepczyński – Zastępca Burmistrza Miasta Kowary
2. Członkowie:
a) Andrzej Weinke – sekretarz Komisji
b) Krystyna Ratajska
§ 2. Komisja przeprowadza Konkurs zgodnie z „Zasadami działania Komisji konkursowych powołanych do
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych” stanowiących załącznik nr 1 do
Zarządzenia.
§ 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowary z przeprowadzonej procedury wyłaniania składu komisji
konkursowej w otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1

Zasady działania komisji konkursowych powołanych do opiniowania ofert w
otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
§ 1. 1. Komisja konkursowa zwana dalej Komisją obraduje na posiedzeniu jawnym.
2. Komisję powołuje Burmistrz Miasta Kowary w trybie zarządzenia najpóźniej w ostatnim
dniu składania ofert.
3. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osób.
4. Przewodniczącym Komisji konkursowej jest osoba wskazana przez Burmistrza Miasta
Kowary.
5. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący a w przypadku jego nieobecności
wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji.
§ 2. 1. Komisja w pierwszej kolejności sprawdza, czy złożone oferty spełniają następujące
wymogi formalne:
a) prowadzenie przez podmiot składający ofertę działalności statutowej w dziedzinie
objętej konkursem;
b) kompletność i poprawność wypełnienia oferty;
c) zgodność ofert z zakresem ogłoszonego konkursu;
2. Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ust. l zostają odrzucone.
3. Konkurs jest przeprowadzany, gdy wpłynie co najmniej jedna oferta, z zastrzeżeniem
ust.2.
§ 3. 1. Członkowie Komisji przy ocenie poszczególnych ofert stosują następujące kryteria i
skalę punktacji:
a) merytoryczna wartość oferty - skala ocen 0-8 punktów,
b) możliwość realizacji zadania, przez podmioty przedstawiające ofertę -skala punktacji 0-5,
c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania – skala punktacji 0-5,
d) finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy skala punktacji 0-5,
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem skala punktacji 0-5,
f) doświadczenie w prowadzeniu działalności będącej przedmiotem dotacji skala punktacji
0-5.
2. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując punkty w arkusz punktacji, zawierający
nazwę organizacji zgłaszającej ofertę, uwagi dotyczące oferty oraz punktację łączną, każdy
arkusz zostaje podpisany przez osobę dokonującą oceny.
3. Ocena łączna danej oferty wystawiona przez członka Komisji jest sumą wystawionych
punktów cząstkowych.
4. Punktacja końcowa danej oferty jest średnią punktów łącznych wystawionych przez
osoby oceniające tę ofertę.
5. Listę wyników konkursu tworzy się porządkując oferty według uzyskanej punktacji
końcowej - od najwyżej do najniższej.
6. Komisja przedstawia wyniki konkursu Burmistrzowi Kowar.
7. Burmistrz Kowar podejmuje rozstrzygnięcie o przyjęciu oferty do realizacji oraz
przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji.
§ 4. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy
członkowie Komisji.
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Załącznik nr 2
Kowary, 28.01.2022 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA KOWARY
z przeprowadzonej procedury wyłaniania składu komisji konkursowej
w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą
„Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych
na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2022”
Przed powołaniem komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022
zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Szkolenie
sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej
Kowary w roku 2022” Burmistrz Miasta Kowary zaprosił organizacje pozarządowe działające na terenie
Gminy Miejskiej Kowary do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w pracach w/w komisji.
Podstawą prawną tego zaproszenia był art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), § 1 pkt 3
załącznika nr 1 uchwały Rady Miejskiej XLVII/291/21 z dnia 25.11.2021 r. sprawie przyjęcia Rocznego
Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.
Zaproszenie skierowane do organizacji pozarządowych, opublikowane na stronie internetowej
Gminy Miejskiej Kowary, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach oraz zawieszone
w dniu 20.01.2022 r. na tablicy ogłoszeń, było ważne do dnia 27.01.2022 r. do godz. 17:00.
Do dnia 27 stycznia 2022 r. do godz. 17:00 nie wpłynęło żadne zgłoszenie od organizacji pozarządowych z
kandydaturą do udziału w pracach komisji konkursowej. W związku z tym spełniona została przesłanka
zawarta w art. 15 pkt. 2da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mówiąca, że
„Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji
konkursowej”.
W związku z powyższym komisja konkursowa w otwartym konkursie ofert na realizację
w roku 2022 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą
„Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy
Miejskiej Kowary w roku 2022” pracować będzie w minimum trzyosobowym składzie złożonym
z przedstawicieli organu wykonawczego Gminy Miejskiej Kowary, czyli Burmistrza – bez osoby wskazanej
przez kowarskie organizacje pozarządowe. Skład komisji zostanie ogłoszony w stosownym Zarządzeniu
Burmistrza Miasta Kowary.
Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Id: 67F198D4-2DAA-41E5-BC77-6507A54200DF. Podpisany

Strona 1

