
  Załącznik do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 r. 

 

Regulamin komisji konkursowych 

§ 1. 1. Regulamin określa tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do 

opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku 

publicznego w roku 2019 na terenie Gminy Sosnowica.  

2. Regulamin nie ma zastosowania do wyłonienia podmiotów dla realizacji zadań w ramach 

inicjatywy lokalnej oraz zadań, dla których przepisy szczególne przewidują odrębny tryb 

zlecania.  

§ 2. 1. Komisje konkursowe powoływane są na podstawie zarządzenia Wójta Gminy 

Sosnowica.  

2. Do komisji mogą być powołane osoby, które wyraziły na to zgodę.  

3. Komisja składa się z przewodniczącego i członków.  

§ 3. 1. Komisja konkursowa dokonuje otwarcia kopert z ofertami w dniu i o godzinie, 

wyznaczonych w ogłoszeniu o konkursie, w obecności pełnego składu powołanej komisji.  

2. Na wstępie komisja dokonuje na każdej z ofert poświadczenia jej wpływu w rubryce 

"Poświadczenie złożenia oferty" a następnie dokonuje podziału ofert na grupy odpowiadające 

poszczególnym dziedzinom zadań pożytku publicznego, które były przedmiotem ogłoszenia o 

konkursie.  

3. Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym, pod kątem kompletności i 

zawarcia w nich wszystkich danych wynikających z wzoru oferty i ogłoszenia o konkursie.  

4. Oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe są telefonicznie konsultowane przez komisję z 

osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień dotyczących oferty i poprawiane w 

obecności pełnego składu komisji.  

5. Oferty niekompletne nie podlegają zaopiniowaniu i są odrzucane.  

§ 4. 1. Członkowie komisji dokonują opiniowania i punktowania ofert przyznając ofertom 

liczbę punktów w skali od 0 do 10. 

 2. Średnią liczbę punktów całego składu komisji wpisuje się do rubryki oferty o nazwie 

"Adnotacje urzędowe". Wpis potwierdza przewodniczący komisji własnoręcznym podpisem.  

3. Do oferty podmiotów, które uzyskały największą liczbę punktów, w rubryce "Adnotacje 

urzędowe" wpisuje się propozycję zawarcia umowy z tym podmiotem, proponowaną kwotę 

dotacji oraz uzasadnienie propozycji wyboru oferty. Wpis potwierdza przewodniczący 

komisji własnoręcznym podpisem.  

4. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po 

zapoznaniu się z dokumentacją konkursu. Dokonanie wyboru Wójt potwierdza wpisem w 

rubryce o nazwie "Adnotacje urzędowe".  

§ 5. Każdą czynność komisji konkursowej wpisuje się do protokołu z posiedzenia, 

zawierającego:  

1) datę konkursu,  

2) skład komisji konkursowej,  

3) nazwy podmiotów oraz nazwy zadań, na które zostały złożone oferty w konkursie,  



4) nazwy podmiotów, których oferty nie były opiniowane z podaniem przyczyn ich 

odrzucenia,  

5) liczbę punktów przyznanych poszczególnym podmiotom wraz z uzasadnieniem,  

6) warunki realizacji zadań określone podmiotowi, którego wybór proponuje komisja,  

7) podpisy członków komisji.  

§ 6. 1. Przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie po zakończeniu prac komisji 

przekazuje całość dokumentacji konkursowej Wójtowi Gminy.  

2. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Wójta Gminy przewodniczący komisji 

konkursowej ogłasza wyniki konkursu w sposób określony w art. 13 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego.  

§ 7. Konkurs ma charakter jawny. 


