
Uchwala Nr / /20

Rady Gminy Minsk Mazowiecki
z dnia 2020 r.

w sprawie przyj^cia programu wspoipracy Gminy Minsk Mazowiecki z organizacjami
pozarz^dowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadz^cymi dziaialnosc po-
zytku publicznego na 2021 rok.

Na podstawie art.7 ust.l pkt.l9 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz^dzie gminnym (Dz.U. z 2020 r poz.713), art. 5 i 5a ust.l, 2a i 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r.
poz.1057) uchwala si?, co nast?puje:

§ 1. Uchwala si? program wspoipracy Gminy Minsk Mazowiecki z organizacjami pozarz^-
dowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadz^cymi dziaialnosc pozytku pu
blicznego na 2021 rok stanowi^cy zal^cznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Minsk Mazowiecki.

§ 3. Uchwala podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Mazowieckiego
i wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
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Zal^cznik
do uchwaty nr /20

Rady Gminy MiAsk Mazowiecki

z dnia 2020r.

w sprawie przyj^cia programu wspolpracy Gminy Minsk Mazowiecki z organizacjami poza-
rzqdowymi oraz innymi uprawionymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku pu-
blicznego na 2021 rok.

PROGRAM

wspolpracy Gminy Minsk Mazowiecki

z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami

prowadz^cymi dzialalnoic pozytku publicznego na 2021 rok.

Spis tresci:
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ofert w otwartych konkursach ofert



POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Podstaw^ Programu wspolpracy Gminy Minsk Mazowiecki z organizacjami poza-
rz^dowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadz^cymi dziatalnosc pozytku
publicznego na 2021 rok, zwanym dalej Programem, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003

roku 0 dzialalnosci po^ku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057),
ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713), ustawa z
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869) oraz Rozporz^-
dzenie Przewodnicz^cego Komitetu do Spraw Pozytku Publicznego z dnia 24 pazdziemika
2018 roku w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow dotycz^cych realizacji za-
dari publicznych oraz wzorow sprawozdah z wykonania tych zadah (Dz.U. z 2018 r.
POZ..2057).

2. Ilekroc w niniejszym programie jest mowa o:
1. Ustawie - rozumie si? przez to ustaw? z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057);
2. Gminie - rozumie si? przez to Gmin? Minsk Mazowiecki;
3. Wojcie Gminy - rozumie si? przez to Wojta Gminy Minsk Mazowiecki;
4. Organizacjach pozarz^dowych - rozumie si? przez to organizacje pozarz^dowe (w ro-

zumieniu art.3 ust.2 ustawy);
5. Dotacji - rozumie si? przez to dotacj? w rozumieniu art.127 ust.l pkt.l lit. e oraz art.221

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869);
6. Zadaniach publicznych - rozumie si? przez to zadania okreslone w art.4 ustawy;
7. Programie - rozumie si? przez to „Program wspolpracy Gminy Minsk Mazowiecki z

organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadz^cymi
dzialalnosc pozytku publicznego na 2021 rok";

8. Dzialalnosci pozytku publicznego - rozumie si? przez to dzialalnosc spolecznie uzytecz-
n^ prowadzon^ w sferze zadah publicznych okreslonych w art.4 ustawy;

9. Konkursie - rozumie si? przez to konkurs ofert na realizacj? zadah publicznych Gminy
Mihsk Mazowiecki w 2021 roku,

10. Inicjatywie lokalnej - rozumie si? przez to form? wspolpracy jednostek samorz4du tery-
torialnego z ich mieszkahcami w celu wspolnego realizowania zadania publicznego na
rzecz spolecznosci lokalnej.

3. Wspolpraca Gminy z organizacjami ma charakter priorytetowy i jest elementem rozwoju
Gminy.

4. Program okresla cele, zasady, obszar i zakres wspolpracy organow samorz^dowych z orga
nizacjami pozarz^dowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadz^cymi dzi^al-
nosc pozytku publicznego (w rozumieniu art.3, ust.3 ustawy).

Rozdzial I

CEL GLOWNY I CELE SZCZEGOLOWE PROGRAMU

Celem glownym programu jest budowanie partnerstwa mi?dzy wladzami samorz^dowymi
Gminy i organizacjami pozarz^dowymi w celu pelnej realizacji zadah publicznych poprzez:



1. umocnienie w swiadomosci spotecznej poczucia odpowiedzialnosci za siebie, swoje oto-
czenie, wspolnot^ lokain^ i jej tradycje,

2. budowanie partnerstwa mi^dzy administracj^ i organizacjami pozarz^dowymi,
3. zwi^kszenie udziatu mieszkancow Gminy w rozwi^ywaniu problemow lokalnych,
4. stwarzanie warunkow do zwi^kszenia aktywnosci spolecznej mieszkancow Gminy,
5. integracja podmiotow polityki lokalnej obejmuj^cej swym zakresem sfer? zadari publicz-

nych,

6. zwi^kszenie efektywnosci wykorzystania srodkow publicznych.

Celami szczegoiowymi programu s^:

1. wykorzystanie potencjaiu podmiotow prowadz^cych dzialalnosc pozytku pubiicznego,
2. obnizanie kosztow realizacji zadan publicznych poprzez wykorzystanie bezj^atnej pracy

wolontariuszy,

3. rowny dost^p do informacji oraz wzajemne informowanie si^ o planowanych kierunkach
dzialalnosci i wspoMziaJaniu w celu zharmonizowania tych kierunkow,

4. poprawa jakosci zycia poprzez pelniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkancow Gminy,
5. racjonalne wykorzystanie srodkow budzetowych Gminy,
6. otwarcie na innowacyjnosc i konkurencyjnosc w wykonywaniu zadah publicznych,
7. integracja organizacji lokalnych obejmuj^cych zakresem dziatania sfer? zadan publicznych,
8. promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich.

Rozdzial II

ZASADY WSPOtPRACY

Program wspotpracy opiera si? na szesciu podstawowych zasadach wspolpracy:

1. partnerstwa - dobrowolna wspolpraca r6wnorz?dnych dla siebie podmiotow w rozwi^-
zywaniu wspolnie zdefiniowanych problemow i osi^ganiu razem wyty-
czonych celow,

2. pomocniczosci - powierzenie przez Gmin? organizacjom pozarz^dowym realizacji zadah
wlasnych oraz zapewnienie przez organizacje ich wykonania w sposob
ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

3. suwerennosci stron - posiadanie przez partnerow wspolpracy zdolnosci do bycia pod-
miotem praw i obowi^zkow poprzez niezale^e wykonywanie swoich
zadah oraz swobod? w przekazywaniu tych kompetencji innym podmio-
tom,

4. efektj'wnosci - wspolne d^zenie do osiqgni?cia mozliwie najlepszych efektow z realiza
cji zadah publicznych, tj.: w sposob celowy i oszcz?dny, z zachowaniem
zasady uzyskiwania najlepszych efektow z danych naktadow,- w sposob
umozliwiaj^cy terminowy realizacjq zadah, w wysokosci wynikajqcej z
wczesniej zaci^gni?tych zobowi^ah,

5. uezciwej konkurencji - rowny dost?p do informacji w zakresie wykonywanych dzialah
zarowno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne oraz stosowanie
tych samych kryteriow przy dokonywaniu oceny tych dzialah i podej-
mowaniu decyzji odnosnie ich finansowania.



6. jawnoki - procedury post^powania przy realizacji zadan publicznych przez organi-
zacje pozarz^dowe, sposob udzielania oraz wykonania zadania jawne.
Dotyczy to w szczegolnosci udost^pniania organizacjom przez Gmin^,
informacji o celach, kosztach i efektach wspolpracy, a takze srodkach fi-
nansowych zaplanowanych w budzecie Gminy na wspoiprac^ z organi-
zacjami pozarz^dowymi oraz kryteriach oceny projektow. Zasada obligu-
je rowniez organizacje do udost^pnienia Gminie danych dotycz^cych
struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez
nie dzialalnosci statutowej oraz sytuacji finansowej.

Rozdzial III

ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPOLPRACY

Przedmiotem wspolpracy Gminy z podmiotami prowadz^cymi dziaialnosc pozytku publicz-
nego jest:

1. realizacja zadan Gminy okreslonych w ustawach,
2. podwy^zanie efektywnosci dzialan kierowanych do mieszkancow Gminy,
3. okreslanie polrzeb spolecznych i sposobu ich zaspokajania.

Rozdzial IV

FORMY WSPOLPRACY

1. Zlecanie organizacjom pozarzqdowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 usta-
wy realizacji zadan publicznych poprzez:

1. powierzanie wykonywania zadan publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finanso-
wanie ich realizacji , powierzanie wykonania zadan publicznych w szczegolnosci po
przez zakup uslug na zasadach i w trybie okreslonym w przepisach o zamowieniach
publicznych lub

2. wspieranie takich zadan wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Wzajemnego informowania si? o planowanych kierunkach dzi^alno^ci i wspoldzialania w

celu zharmonizowania tych kierunkow poprzez:
1. udzial w organizowanych spotkaniach,

2. publikowanie informacji obj?tych programem wspolpracy na stronie intemetowej
Gminy,

3. zapraszanie przedstawicieli organizacji na sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji
Rady Gminy przy omawianiu spraw dotycz^cych zakresu dzialalnosci organizacji,

4. bezposrednie kontakty.

3. Konsultowanie z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy projektow aktow normatywnych w dziedzinach dotycz^cych dzialalnosci sta
tutowej tych organizacji.



4. Konsultowanie projektow aktow normatywnych dotycz^cych sfery zadan publicznych, o
ktorej mowa w art.4 ustawy, z radami dzialalnosci po:^tku publicznego, w przypadku ich
utworzenia przez wJasciwe jednostki samorz^du terytorialnego.

5. Tworzenie wspolnych zespolow o charakterze doradczym i inicjatywnym sktadaj^cych si^
z przedstawicieli organizacji pozarz^dowych, podmiotow wymienionych w art.3 ust.3
ustawy oraz przedstawicieli wlasciwych organow administracji publicznej.

6. Zawieranie umow o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okreslonych w ustawie.
7. Zawieranie umow partnerstwa okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach

prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz.1295 ze zm.).
8. Wspolpraca moze przyjmowac rowniez inne formy, takie jak:

1. prowadzenie wsp61nych przedsi^wzi^c np. organizacja imprez kulturalno-pro-
mocyjnych dotycz^cych zadah wtasnych Gminy;

2. udzielanie przez samorz^d wsparcia pozafinansowego dla organizacji np. wsparcie me-
rytoryczne prowadzonych zadah;

3. nieodplatne umozliwianie organizacjom nie dysponujqcym wlasnym lokalem korzysta-
nie z sali konferencyjnej Urz^du Gminy Minsk Mazowiecki w celu organizowania spo-
tkah i szkoleh;

4. informowanie organizacji o potencjalnych ̂ odlach finansowania;
5. pomoc w promowaniu dzialalnosci organizacji pozarz^dowych - dost^p do stron inter-

netowych Gminy celem informowania o biez^cej organizacji oraz podejmowanych
dzialaniach;

6. udzial we wspolnych inicjatywach organizowanych zarowno przez Gmin^ jak i organi-
zacje pozarz^dowe.

Rozdzial V

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

Za priorytetowe zadama Gminy do realizacji w 2021 roku we wspolpracy z organiza-
cjami pozarz^dowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc
pozytku publicznego przyjmuje si? zadania z nast^puj^cych zakresow:

1. pomocy spoiecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ̂ ^ciowej,
2. ochrony i promocji zdrowia,
3. dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym,
4. nauki, edukacji, oswiaty i wychowania,
5. wypoczynku dzieci i mlodziezy;
6. wspierania i upowszechnienia kultury,
7. wspierania kultury fizycznej,
8. ekologii i ochrony zwierz^t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
9. porzqdku i bezpieczehstwa publicznego,
10. przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym,
11. rewitalizacji



Rozdzial VI

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Niniejszy Program realizowany b^dzie w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021

roku. Termin realizacji poszczegolnych zadan okreslony b^dzie w warunkach konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadan Gminy w 2021 roku.

Rozdzial VII

SPOSOB REALIZACJI PROGRAMU

1. Gmina zlecac b^dzie realizacji zadan publicznych organizacjom pozarz^dowym, ktorych

dzialalnosc statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania.

2. Zlecanie realizacji zadan organizacjom pozarz^dowym obejmuje w pierwszej kolejnosci te

zadania, ktdre Program okre^la jako zadania priorytetowe.

3. W sytuacji wyst^pienia uzasadnionych potrzeb Wojt moze okreslic w ci^gu roku kolejne

zadania i oglosic konkursy na ich realizacji przez organizacje pozarz^dowe.

4. Organizacje mog^ z wlasnej inicjatywy zlozyc oferti realizacji zadan publicznych, w za-

kresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje sii odpowiednio przepisy ustawy.

5. Podstawow^ form^ zlecania zadan organizacjom pozarz^dowym jest otwarty konkurs ofert.

Ustala sii nastipuj^ce zasady oglaszania konkursow:

1. konkursy ofert s^ oglaszane i przeprowadzane przez Wojta Gminy Minsk Mazo-

wiecki,

2. termin do skladania ofert nie moze bye krotszy niz 21 dni od dnia ukazania sii oglo-

szenia o konkursie,

3. otwarty konkurs ofert oglasza sii w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie in-

temetowej Gminy oraz na tablicy ogloszeh Urzidu Gminy Minsk Mazowiecki,

4. ogloszenie o konkursie zawierac bidzie w szczegolnosci:

a) rodzaj zadania,

b) wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych na realizacji zadania,

c) zasady przyznawania dotacji,

d) termin i warunki realizacji zadania,

e) termin i warunki skladania ofert,

f) termin i tryb wyboru oferty,

g) kryteria wyboru oferty.

5. kryteria jakie musz^ spelniac organizacje pozarz^dowe skladaj^ce oferti:

a) prowadzic dzialalnosc na terenie Gminy Minsk Mazowiecki,

b) posiadac wlasne konto bankowe,

c) nie dzialac w celu osi^gniicia zysku,

d) nie zalegac z platnosciami na rzecz podmiotow publiczno-prawnych, ani wobec

innych podmiotow.



6. dla sprawnej realizacji konkursow Wojt korzysta z pomocy powoianej w tym celu

komisji konkursowej. Komisj? powohije si? Zarz^dzeniem Wojta.

7. decyzj? o wyborze podmiotow, ktore uzyskaj^ dotacje podejmuje Wojt po uprzednim

zasi?gni?ciu opinii komisji konkursowej, bior^c pod uwag? w szczegdinosci:

a) zgodnosc oferty z ogloszeniem konkursowym,

b) wartosc merytoryczn^ oferty,

c) koszty wykonania zadania, w tym wysokosc wkladu wlasnego podmiotu i udziai

innych ̂ odel finansowania,

d) mozliwosc realizacji zadania przez oferenta, w tym dysponowanie kadr^ zdoln^

do realizacji zadania,

e) posiadane zasoby rzeczowe, doswiadczenie oferenta przy realizacji podobnych

zadan zleconych,

f) wklad pracy wolontariuszy,

g) inne kryteria wskazane w ogloszeniu o konkursie.

8. Zlecenie zadania nast?puje po zawarciu pisemnej umowy pomi?dzy Gmin^, a orga-

nizacj^ pozarz^dow^. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:

1. akceptacja przez strony postanowien umowy,

2. dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu i/lub harmonogramu zadania w przy-

padku przyznania dotacji w wysokosci mniejszej niz wnioskowana.

9. Przyznane dotacje nie mog^ bye wykorzystywane na inny eel niz przedstawiony w

ofercie i okreslony w umowie,

10. Wojt uprawniony jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umow oraz

oceny ich realizacji, uwzgl^dniaj^c kryteria efektywnosci, rzetelnosci, terminowosci

oraz jakosci ich swiadczenia,

11. Umowa moze bye rozwi^zana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1. Wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;

2. Nieterminowego oraz nienalezytego wykonywania umowy, w szczegolnosci

zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania;

3. Przekazania przez oferenta(6w) cz?sci lub calosci dotacji osobie trzeciej, mimo ze

nie przewiduje tego niniejsza umowa;

4. Nieprzedlozenia przez oferenta(6w) sprawozdania z wykonania zadania w termi-

nie i na zasadach okreslonych w umowie;

5. Odmowy poddania si? przez oferenta(6w) kontroli albo niedoprowadzenia przez

Gmin? w terminie okreslonym do usuni?cia stwierdzonych nieprawidlowosci.

Rozdzial VlII

WYSOKOSC SRODKOW PLANOWANYCH NA REALIZACJI; PROGRAMU

1. W roku obowi^ywania Programu na jego realizacj? planuje si? przeznaczyc srodki finan-
sowe w wysokosci do 0,5% rocznego planu wydatkow biez^cych jednostek budzetowych
przewidzianych w projekcie uchwaly budzetowej, o ktorej mowa w art.238 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.).



2. Szczegolowe warunki przekazywania srodkow finansowych i ich rozliczanie reguluje
umowa zawarta pomi^dzy Wojtem Gminy Minsk Mazowiecki, a podmiotem realizuj^-
cym zadania publiczne Gminy.

3. Ostateczna kwota na finasowanie zadan publicznych gminy powierzonych organizacjom
zostanie uregulowana w budzecie gminy na 2021 rok.

Rozdzial IX

SPOSOB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

Rada Gminy dokonuje wspolnej z organizacjami pozarz^dowymi oceny realizacji postano-

wien niniejszego Programu.

Wnioski posluz^ samorz^dowi Gminy do analizy efektow programu, a organizacjom pozarz^-

dowym do usprawnienia ich dzialalnosci. B^d^ rowniez podstaw^ do dokonywania niezb^d-

nych zmian w Programie celem zwi^kszenia efektywnosci Jego dzialania. B^d^ tez podstaw^

do opracowania Programu na nast^pny rok.

Rozdzial X

SPOSOB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

Program wspolpracy Gminy Minsk Mazowiecki z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi

uprawnionymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2021 rok zo-

stal opracowany po konsultacjach spolecznych przeprowadzonych w formie ankiety skiero-

wanej do organizacji pozytku publicznego.

Ankieta zostala zamieszczona na tablicy ogloszeh Urz^du Gminy oraz w Biuletynie Informa-

cji Publicznej.

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z uchwal^ nr XXXIV/251/17 Rady Gminy Minsk Ma

zowiecki z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z

organizacjami pozarz^dowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektow aktow prawa

miejscowego w dziedzinach dotycz^cych dzialalnosci statutowej tych organizacji.

Rozdzial XI

TRVB POWOLVWANIA I ZASADY DZIALANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO

OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1. Oferty zlozone przez organizacje opiniuje, specjalnie powolana komisja konkursowa, w

sklad ktorej wchodz^ przedstawiciele Urz^du Gminy Minsk Mazowiecki oraz jedna oso-

ba reprezentuj^ca organizacje pozarz^dowe oraz inne uprawnione podmioty prowadz^ce

dzialalnosc pozytku publicznego, ktore wytypowane zostan^ przez Wojta Gminy Minsk



Mazowiecki po uprzednim wyrazeniu zgody przez te osoby. W komisji nie mog^ zasia-

dad przedstawiciele tych organizacji, ktore bior^ udziai w konkursie. Komisji konkurso-

W4 powotuje Wojt Gminy.

2. Komisja konkursowa dziaJa w oparciu o wJasciwe przepisy ustaw, niniejszy program oraz

zasady: pomocniczosci, suwerennosci stron, partnerstwa, efektywnosci, uczciwej konku-

rencji ijawnosci.

3. Wyboru przedstawicieli organizacji pozarz^dowych oraz innych uprawnionych podmio-

tow prowadz^cych dzialalnosc pozytku publicznego dokonuje Wojt Gminy sposrod zglo-

szonych wczesniej kandydatur kieruj^c si^ przy tym posiadan^ przez nich specjalistyczn^

wiedz^ w dziedzinie obejmuj^cej zakres zadan publicznych, ktorych dotyczy konkurs

ofert.

4. W pracach komisji konkursowej mog^ brae udziai z gtosem doradczym takze inne osoby,

posiadaj^ce specjalistyczn^ wiedz? oraz doswiadczenie w realizacji zadan b^d^cych

przedmiotem konkursu ofert.

5. Do czlonkow komisji konkursowej bior^cych udzial w opiniowaniu ofert stosuje si?

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post?powania administracyjnego

(Dz.U. z 2020 r. poz..256 ze zm.) dotycz^ce wyt^czenia pracownika.

6. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkni?tych, bez udziahi oferentow.

7. Czlonkowie komisji konkursowej wybieraj^ sposrod siebie przewodnicz^cego i sekreta-

rza.

8. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie podanym w ogloszeniu konkursowym.

9. Komisja konkursowa przyst?puj^c do opiniowania ofert, dokonuje nast?puj^cych czyn-

nosci:

1. stwierdza prawomocnosc posiedzenia komisji konkursowej,

2. zapoznaje si? z podmiotami, ktore zlozyly oferty,

3. wypetnia oswiadczenie dopuszczaj^ce lub wyl^czaj^ce z post?powania,

4. sprawdza prawidlowosc ogloszenia konkursu ofert,

5. ocenia zlozone oferty pod wzgl?dem formainym (poprawnie wypelnione oferty oraz

komplet zal^cznikow),

6. odrzuca oferty nie spelniaj^ce formalnych warunkow konkursu lub zgioszone po wy-

znaczonym terminie,

7. po zapoznaniu si? z merytoryczn^ tresci^ ofert, kazdy czlonek komisji konkursowej

dokonuje indywidualnie punktowej oceny na karcie, zgodnie ze wska^ikami okreslo-

nymi w ogloszeniu konkursowym oraz proponuje wysokosc dotacji,

8. sporz^dza protokol z prac komisji konkursowej, odczytuje jego tresc i podpisuje.

10. W przypadku wyl^czenia z post?powania lub nieobecnosci czlonkow komisji konkurso

wej, posiedzenie odbywa si? w zmniejszonym skladzie pod warunkiem, ze bior^ w nim

udzial CO najmniej 4 osoby.

11. Sporz^dzony protokol powinien zawierac:

1. oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

2. imiona i nazwiska czlonkow komisji konkursowej,

3. liczb? zgloszonych ofert,

4. wskazanie ofert odpowiadaj^cych warunkom konkursu.



5. wskazanie ofert nie odpowiadaj^cych warunkom konkursu lub zgJoszonych po termi-
nie,

6. sredni^ arytmetyczn^ punktow przyznawanych przez wszystkich czionkow komisji
konkursowej, zgodnie ze wskaznikami okre^lonymi w ogtoszeniu konkursowym,

7. propozycj? rozstrzygni^cia konkursu wraz z proponowan^ wysokosci^ dotacji,
8. podpisy cztonkow komisji konkursowej.

12. Protokol z posiedzenia komisji konkursowej zostaje przedstawiony Wojtowi Gminy, kt6-
ry dokonuje ostatecznego wyboru i decyduje o wysokosci dotacji.

13. Udzial w pracach komisji konkursowej jest nieodplatny i nie przysluguje zwrot kosztow
podrozy.

14. Komisja konkursowa rozwii^zuje si^ z chwii^ rozstrzygni^cia konkursu ofert.


