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w sprau'ie: powolania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert zlo2onych na realizacjg zadaít

publicznych zleconych przez gming organizacjom pozarz4dowym i innym podmiotom

w zakresie profitaktyki i przeciwdzialania patologiom spolecznym oraz okreélenia

regulaminu pracy komisji konkursorvej.

Na podstawie art. I lust 2 ustawy z dnia24 kwietnia 2003r o dzialalnoÉci poZytku publicznego í o wolontariacie (Dz.U.Nr 96,

poz.873 ze zm.) oraz g 7 zalqcznika nr I do uchwaiy nr Nr XXVlIIl249l04 Rady Miejskiej w JEdrzejowie z dnia 9 grudnia

2004r w sprawie uchwalenia programu wspólpracy Gminy Jpdrzejów na rok 2005 z organizacjami pozarzqdowymi oraz

innymi podmiotami prowadzqcymi dziaialnoSó poz)'tku publicznego zuz4dza siE. co nastppuje:

s 1

Powoluje sig komisjg konkursow4do rozstrzygniEcia otwartego konkursu ofert, ogloszonego

u N' .9.3./.8 5. ................ zdnia ..2.1..\^/gl.cp-..2nof

w nastEpuj4cym skladzie:

1. przewodniczqcy - Stanislaw Nowak- zastQpca burmistrza/przewodnicz4cy GKRPA

2. zastEpca przewodniczqcego - Maciej Koémider - Naczelnik W-tu OKSiP

3. czlonek - Ian Zipbif.,ski - czlonek GKRPA/ radny Rady Miejskiej

4. czlonek - Anna Kiljan - inspektor v,ydziatu OKSIP

5" czlonek - Marek Chudzik - insoektor wvdzialu OKSiP

$2
Szczególowy tryb izasady pracy Komisji KonkLrrsowej okreéla regulamin, stanowi4cy zalEcznik nr

do n iniej sze go zarz4dzenia.

$3

Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Naczelnikowi Wydziafu Oéwiafy, Kultury Sportu i Promocji.

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podprsanra.

$4
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REGULANIIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczqcy Komisji lub jego ZasiEpca.

2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniEtych,bez udzialu oferentów.

3" Tryb pracy Komisji Konkursowej:

a) posegregowanie ofert wedlug rodzajów zadaí

) b) otwarcie oferl i ich odczltanie

c) sprawdz enie, czy statutowa dzialalnoSó podmiotu jest zgodna z dziedzinqzadania,

w którym organizacja zglosila udzial w konkursie

d) sprawdzenie, czy oferty zawierajqwymogi okreélone w ogioszeniu konkursu oraz

ustawie z dnia24 kwietnia2003r o dzial.alnoéci poZytku publicznego i o wolontariacie

e) oferty, które nie spelniaj4warunków okreSlonych w pkt. 3 lit. c,d zostaj4odrzucone.

4. Kry{eria i sposoby oceny ofert:

a) merytoryczna ocena programu profilaktyki ( skala ocen 0-2 punkty)

b) rzetelnoSó oferenta w zakresie realizowanych dotychczas zadaízzabesu profilaktyki

(skala ocen 0-2 punkty)

c) kwalifikacje osób realizujEcych program (skala ocen 0 -2 punkty)

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

e) czas realizacji programu:

- program cykliczny, wielospotkaniowy - 2 punkty

- program dorazny ( 1-3 spotkania) - i punkt

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

5. organizacja, która otrrymamniej niz 6 punktów nie mohe ottzymaó dotacji.

6. Wybór oferenta: komisja moze wybraó I ofertq, b4d2 dokonaó wyboru kilku oferentów

realizacji danego zadania, z uwzglgdnieniem iloSci uzyskanych punktów.

7. Przewod niczqcy komi sj i przekazuj e Burmi strzowi protokót komisj i.


