
z ARZ4DZENIE x r ...ák. /..q.f......
BURIVINTRZA MIASTA J4DRZEJOWA

z dnia . /i.?..... 9.?.,..{..o- Q. Í -

w sprawie okre5lenia regulaminu postppowania komisji konkursowej powolanej do
rozstrzygnipcia otwartego konkursu ofert na realizacjgzzdzít w zakresie

upowszechniania kultury fizycznei i sportu na terenie Miasta i Gminy Jpdrzejów

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoéci po4rtku
publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz.873 oÍaz22004 r.nr 64,po2.593, nr 116,poz.1243,
nr2l0,poz.2135) zarz4dza sig co nastgpuje:

$ 1
Okreéla siQ regulamin postgpowania komisji konkursowej powolanej do

rozstrzygniQcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadai w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Jgdrzejów

stanow i 4c y zalqcznik d o nin i ej sze g o Zar zqdzenia.

$ 2
Wykonanie Zarzqdzenia powierza siQ Naczelnikowi Wydzialu Rozrvoju

Gospodarc ze go IJ rzqdu Miej skie go w J gdrzej owie.

s 3
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem powzipcia.



Zalqcznik do zarzqdzenia Nr .3!l/.At..
Burmistrza Miasta JEdrzej owa

z dnia ... /.?...A/... *.Q.Q.L :,:..

REGULAMTN POST4POWANIA KOMTSJT KONKURSOWEJ
dla rozstrzygnipcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadañ w zakresie

upowszechniania kultury firycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Jgdnejów

$ 1
1. Komisja Konkursowa zwana dalej Komisjq obraduje na posiedzeniach

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

\,\yznaczony przez niego cztonek Komisji,
3. Komisja dzialaw skladzie co najmniej czterech osób,
4. W posiedzeniach Komisji moge braé udzial osoby nie bgdqce czlonkami Komisji,

wykonuj 4ce czynnorí ci zwiqzane obsfu g4 Komisj i bez praw a glosu.

$ 2
1. Komisja sprawdza oferfy pod wzglgdem formalnym, zgodnie z art. 14 ustawy

z dnia 24 kwietnia2}}3r. o dzialalnoéci pozytku publicznego i o wolontariacie.
2. Oferty niekompletne lub z brakami formalnymi zostaj4 odrzucone.

W szczególnych przypadkach" kieruj4c siQ wulnym interesem spolecznym,
Komisja mohe wezwaó oferenta do uzupelnienia dokumentacji. W takim
przypadku odrzucenie oferty nastQpuje po nieprzedloheniu przez oferenta
wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

$ 3
1. Czlonkowie Komisji przy ocenie ofert stosuj4 nastppuj4ce kryteria:

- merytory czna w artoSó oferty,
- moZliwoóci organizacyjne oferentów
- ocena kalkulacji kosztów,
- zakres finansowaniazadania z innych íródelni?budhet miasta,
- dotychczasowa wspólpraca z lokalnym samorz4dem.

2. Ostateczne rozstrzygnipcie o liczbie przyjgtych ofert, przeznaazeniu i wysokoSci
przyznanych dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Jpdrzejowa na podstawie oceny ofert
dokonanej przez Komisjp

$ 4



Z prac Komisji sporz4dza sip
Komisii.

protokóI, który podpisuj4 wszyscy czlonkowie

$ s
W¡'niki konkursu ofert, wraz z informacj4 o przeznaczeniu i kwotach

przyznan\.ch dotacji. zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablio, o_qloszen Urzpdu Miejskiego u, JEdrzejowie.

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

dotyczEcych zgodnoéci postgpowania Komisji z regulaminem w terminie 7 dnlod daty
przeprowadzenia konkursu ofert. Odwolanie powinno zawieraé wskazania naruszenia
przepisów.

$ 7
W przypadku naruszenia przepisów, Burmistrz okresla dalszy tok

postgpowania, powiadamiaj4c o tym wnosz4cego odwolanie w terminie 14 dni od daty
ieso u'niesienia.


