
Zarządzenie Nr 33/2015
Burmistrza Wołczyna
z dnia 9 lutego 2015 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie  na 
powierzenie  realizacji  zadania  publicznego  z  zakresu  profilaktyki  i  rozwiązywania 
problemów  alkoholowych  pn.  „Prowadzenie  zajęć  rekreacyjno  –  sportowych  
z elementami profilaktyki”

Na podstawie  art.  15  ust.  2a  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003r.   o  działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 tekst jednolity, ze zmianami), oraz 
na podstawie postanowień rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami 
pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie  w  roku  2015 
uchwalonego  Uchwałą  Nr  XLVII/340/2014  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29 
października 2014 roku, zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie na powierzenie zadania 
publicznego  z  zakresu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  pn. 
„Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki ”.

§ 2.
W skład komisji wchodzą:  

1) Przewodniczący Komisji - Bogusław Adaszyński - przedstawiciel organu wykonawczego 
2) Członek - Beata Siwak- przedstawiciel organu wykonawczego 
3) Członek - Tadeusz Olejnik - przedstawiciel organu wykonawczego
4) Członek - Elżbieta Bar - przedstawiciel organu wykonawczego
5) Członek - Barbara Błaszczykiewicz - przedstawiciel organizacji
                                                  pozarządowej – Stowarzyszenie Ziemi Wołczyńskiej 
                                                „Dwa Serca”.

§ 3.
Komisja  konkursowa  pracuje  zgodnie  z  regulaminem  stanowiącym  załącznik  nr  1  do 
zarządzenia.

§ 4.
Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Wydziałowi  Organizacyjnemu  Urzędu  Miejskiego 
w Wołczynie.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

           Burmistrz
mgr Jan Leszek Wiącek



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia  Nr 33./2015
Burmistrza Wołczyna  z dnia 9.02.2015r.

Regulamin

Komisji  konkursowej  powołanej  do  rozstrzygnięcia  konkursu  ofert  złożonych  na 
realizację  zadania  publicznego  z  zakresu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych  pn.  „Prowadzenie  zajęć  rekreacyjno  –  sportowych  z  elementami 
profilaktyki”

§ 1.
1. W  celu  oceny  przedstawionych  do  konkursu  ofert  Burmistrz  Wołczyna  powołuje 

komisję konkursową i wyznacza jej przewodniczącego.
2. Do członków komisji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego – 

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (j.t. z 2013 r. Dz. U. poz. 267 ze zm.) dotyczące 
wyłączenia pracownika.

3. Członek  komisji  podlega  wyłączeniu  z  jej  prac,  gdy  oferentem  jest  organizacja 
pozarządowa której jest przedstawicielem.

4. Prace komisji będą prowadzone jeśli w jej posiedzeniu weźmie udział co najmniej 3 
członków komisji.

§ 2.
Otwarcie  ofert  odbędzie  się  w  terminie  30  dni  od  upływu  terminu  do  składania  ofert
w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wołczynie.  Złożone  oferty  zostaną  rozpatrzone  przez 
komisje konkursową.

§ 3.
1. Przy  wyborze  rozpatrywane  będą  tylko  wnioski  kompletne  i  złożone  wraz  

z wymaganymi załącznikami.
2. Jeśli oferta zawiera braki formalne, komisja może zobowiązać oferenta do usunięcia 

braków formalnych w terminie 3 dni pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Oferty będą oceniane przez komisję konkursową pod względem:

1) formalnym – poprawne wypełnienie ofert oraz komplet załączników,
2) merytorycznym  –  podczas  oceny  komisja  będzie  uwzględniać  

w szczególności:
a) szczegółowy  zakres  rzeczowy  zadania  publicznego 

proponowanego do realizacji przez oferenta,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 
c) kalkulację  przewidywanych  kosztów  realizacji  zadania 

publicznego,
d) informację  o  wcześniejszej  działalności  podmiotu 

składającego ofertę,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych 

zapewniających realizację zadania,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego i nieodpłatnego wykonania 

zadania.

4. Ocena ofert dokonywana jest w drodze głosowania jawnego. Każdy członek komisji 
dysponuje jednym głosem.

5. Z przebiegu konkursu ofert sporządza się protokół. 

2



6. Protokół  z  konkursu  przedkłada  się  Burmistrzowi  Wołczyna.  Z  chwilą  złożenia 
protokołu komisja konkursowa rozwiązuje się.

§ 4.
Ostateczną  decyzję  w  sprawie  wyboru  ofert  i  przyznania  dotacji  podejmuje  Burmistrz 
Wołczyna na podstawie rekomendacji komisji konkursowej.

§ 5.
Ogłoszenie  wyników  konkursu  zostanie  niezwłocznie  umieszczone  na  tablicy  ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Wołczynie,  stronie internetowej  www.wolczyn.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej  www.bip.wolczyn.pl . 

§ 6.
Konkurs  unieważnia  się,  jeżeli  nie  wpłynie  żadna  oferta  lub  wszystkie  oferty  zostaną 
odrzucone z powodu niespełnienia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

          Burmistrz
mgr Jan Leszek Wiącek
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