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Burmistrza Miasta Jqdrzej owa

z dnia ¿í.Q'f"'Ax:S

w sprawie: powolania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert zloZonych na realizacip zadaút

publicznych zleconych przez gminq organizacjom pozarz4dowym i innym podmiotom

w zakresie prolilaktyki i przeciwdzialania patologiom spolecznym oraz okreslenia

regulaminu pracy komisii konkursowei'

Na podstawie art.l lust 2 ustawy z dnia24kwietnia 2003r o dzialalnoóci polrtku publicznego i o wolontariacie (Dz'u'Nr 96'

poz.873zezm.)oraz$Tzal4cznikanr ldouchwatynrNrxxv: f | |124g|04RadyMiejsk ie jwJEdrzejowiezdniaggrudnia

2004r w sprawie uchwalenia programu wspólpracy Gminy Jqdrzejów na rok 2005 z organizacjami pozarz4dowymi oraz

innymipodmiotamiprowadzqcymidzialalnoSépoz¡kupublicznegozwz4dzasip,conastEpuje:
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powoluje siq komisjq konkursow4 do rozstrzyg^t::li 
:jlyt*" 

konkursu ofert' ogloszonego

zarz4dzeniemBurmistrza Miasta JEdrzejowa Nr l'6'kf ü>? z dnia J'i"'Ú'f"'Z&!ft'-

w nastgpuj 4cym skladzie :

6. przewodn icz4cy - Stanislaw Nowak- zastQpca burmistrzaiprzewodnicz4cy GKRPA

7. zastEpca przewodnic z4cego- Maciej Koémider - Naczelnik w-tu oKSiP

8.czlonek-JanZigbióski_czlonekGKRPA/radnyRadyMiejskiej

9. czlonek - Anna Kiljan - inspektor wydzialu OKSIP

l0.czlonek - Marek Chudzik - inspektor wydziatu OKSiP

Szczególowy tryb izasady pracy Komisji

do nin iej sze go zarz4dzenia.
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Konkursowej okreSla regulamin, stanowiqcy zal4cznik nr I

9r

wykonanie zarz4dzeniapowierza siQ Naczelnikowi wydzialu oéwiaty, Kultury sportu iPromocji'

Zarzqdzenie wchodzi w Zyc ie z dn iem po dp i sani a'

$4



Zalqcmiknr I do ZarzqdzeniaNr

Burmistrza Miasta Jqdrzej owa

zdn ia

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczqcy Komisji lub jego Zastgpca'

5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniEtych,bez udzialu oferentów'

6. Tryb pracy Komisji Konkursowej:

a) posegregowanie ofert wedlug rodsszajów zadai

b) otwarcie ofert i ich odczYtanie

ci) sprawdz enie, czy statutowa dzialalnoóó podmiotu jest zgodna z dziedzin4zadania'

w którym organizaciazglosila udzial w konkursie

di)sprawdz enie, czy oferty zawieraj4wymogi okre$lone w ogloszeniu konkursu oraz

ustawie z dnia24 kwietni a2003t o dzialalnosci poZytku publicznego i o wolontariacie

e) oferty, które nie spelniaj4warunków okreSlonych w pkt. 3 lit' c,d zosfaj4odrzucone'

5. Kryteria i sposobY ocenY ofert:

a)mer}torycznaocenapfogramuprofilaktyki(skalaocen0.2punkty)

b) rzetelnoSó oferenta w zakresie realizowanych dotych czas zadai z zakresu profilaktyki

(skala ocen 0-2 PunktY)

c)kwalif ikacjeosóbrealizuj4cychprogram(skalaocen0-2punkty)

d) koszt realizacjizadaniaproporcjonalnie do liczby uczestników (skala ocen 0- 2 punkty)

e) czas realizacii Programu:

- program cykliczny, wielospotkaniowy - 2 punkty

- program dotaíny ( 1-3 spotkania) - I punkt

f) dysponowanie baz4 odpowiedni4 do realizacj i zadania ( skala ocen 0-2 punkty)

6. organizacja, która otrzymamniej niZ 6 punktów nie moae ottzymaÓ dotacji'

8. Wybór oferenta: komisja mokewybraó 1 ofertE, b4dZ dokonaó wyboru kilku oferentów

r ealizacji dane go zadania, z uwzglEdni eniem i lo Sci uzyskanych punktów'

9. Przewod niczqcy komisj i przekazuje Burmistrzowi protokól komisj i'


