
ZARZADZENIE Nr ...i.(i/.€.t

BURMISTRZA MIASTA J4DRZEJOWA

z d n ia .,!L..{Lt /.C.¡*:..!.( l:6,

w sprawie okreslenia regulaminu postppowania komisji konkursowej powolanej do
rozstrzygnipcia otwartego konkursu ofert na realizacjp zadaú w zakresie

upowszechniania kultury frzycznej i sportu w roku 2006 na terenie Miasta i Gminy
Jpdrzejów

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci poZytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz 22004 r. nr 64, po2.593, nr 116, poz. 1203,
nr 2l0,poz.2135) zarz4üa sig co nastEpuje:

$ 1
Okresla siQ regulamin postgpowania komisji konkursowej powolanej do

rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadah w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2006 na terenie Miasta i Gminy

J pdrz ej ów stanow i 4c y zalqcznik do n i ni ej sze g o Zar zqdzenia.

$ 2
Wykonanie Zaruqdzenia powierza siQ Naczelnikowi Wydziatu Ronvoju

Gospodarc zego Urzpdu Miejskiego w Jgdrzejowie.

s 3
Zarzqüenie wchodzi w Zycie z dniem powzipcia.
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Zalqclrnik do zaruqdzenia Nr ..;1.t/rc..
Burmistrza Miasta Jgdrzejowa

z dnia .. /./..'/.vÍ.t 1.i...* t^.(..(t,

REGULAMTN POST4POWANTA KOMTSJT KONKURSOWEJ
dla rozstrzygnipcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadaíw zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 200ó na terenie Miasta i Gminy
Jgdrzejów

$ 1
l. Komisja Konkursowa zvvana dalej Komisjq obraduje na posiedzeniach

zamknigtych, bez udzialu oferentów,
2. Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczqcy, a w przypadku jego nie obecnoSci

wyznaczony przez niego czlonek Komisji,
v 

3. Komisja dzialaw skladzie co najmniej czterech osób,
4. W posiedzeniach Komisji moge braó, udzial osoby nie bgdqce czlonkami Komisji,

wykonuj4ce czynnoSci rwiqzane obstugqKomisji bez prawa glosu.

$ 2
1. Komisja sprawdza oferfy pod wzglpdem formalnym, zgodnie z aft. 14 ustawy

z dnia 24 kwietnia2003r. o dzialalnoÉci poZytku publicznego i o wolontariacie.
2. Oferry niekompletne lub z brakami formalnymi zostajq odrzucone.

W szczególnych przypadkach, kieruj4c siQ waZnym interesem spolecznym,
Komisja moZe wezwaé oferenta do uzupelnienia dokumentacji. W takim
przypadku odrzucenie oferty nastgpuje po nieprzedloZeniu przez oferenta
wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

$ 3
1. Czlonkowie Komisji przy ocenie ofert stosujq nastgpujqce kryteria:

- merytoryczna warto5ó oferty,
- mo2liwo$ci organizacyj ne oferentów
- ocena kalkulacji kosztów,
- zakre s frnansowan ia zadania z innych ir ó deL ni? budhet m i asta,
- dotychczasowa wspolpraca z lokalnym samorz4dem.

2. Ostateczne rozstrzygnigcie o liczbie przyjgtych ofert, przeznaazeniu i wysokoéci
przyznanych dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Jgdrzejowa na podstawie oceny ofert
dokonanej pruezKomisjp



$ 4
Z prac Komisji sporuqdza sig protokó1, który podpisuj4 wszyscy czlonkowie

Komisji.

$ 5
Wyniki konkursu ofert, wraz z informacj4 o przeznaczeniu i kwotach

Wrytznarrych dotacji, zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogloszeú Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie.

$ 6
Uczestnik konkursu ofert moZe siQ odwolaó do Burmistrza w sprawach

dotycz4cych zgodnoÉci postppowania Komisji z regulaminem w terminie 7 dni od daty
przeprowadzenia konkursu ofert. Odwolanie powinno zawieraó wskazania naruszenia
przepisów.

$ 7
W przypadku naruszenia przepisów, Burmistrz okresla dalszy tok

postgpowania. powiadamiajqc o tym wnoszqcego odwolanie w terminie 14 dni od daty
jego wniesienia.


