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Zarządzenie nr 11 /2015 
Burmistrza Gminy Wołów 

z dnia 27 stycznia 2015 roku 

ZARZĄDZENIE NR 11 / 2015 
BURMISTRZA GMINY WOŁÓW 

z dnia 27 stycznia 2015 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach 
otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Wołów 
ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w roku 2015 

Na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal
ności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz.U. z 2014 r. poz.1118; z późn. zm.) za
rządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, której zadaniem będzie 
dokonanie oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań 
publicznych Gminy Wołów ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2015 roku, w następującym składzie: 

1) Anna Brodziak - Cisak - Przewodnicząca Komisji, 
2) Renata Studenna - zastępca Przewodniczącej, 
3) Anna Mądrzycka - Członek Komisji, 
4) Krystyna Laszkiewicz - Członek Komisji, 
5) Patrycja Olech - Stawiska - Sekretarz. 

§ 2. Komisja pracuje na podstawie regulaminu pracy, stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up, Burikistrza 
Jac!0k Wiosek 

Zastępca/Burmistrza 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2015 
Burmistrza Gminy Wołów z dnia 27 stycznia 2015 r. 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej dokonującej oceny ofert złożonych w ramach 
otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów 

§ 1 . 
Komisja pracuje w składzie powołanym zarządzeniem Burmistrza Gminy Wołów. 

§2 . 
Za udział w pracach Komisji jej członkom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, ani zwrot 
kosztów przejazdów. 

§ 3 . 
Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecnośei zastępca 
Przewodniczącego łub członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego. 

§4 . 
ł . Każdy z członków Komisji zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji powziętych w toku jej prac. 
2. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity; Dz..U. z 
2013 r. poz. 267; z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. 

3. Członkowie Komisji zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia stanowiącego 
załącznik do niniejszego Regulaminu. 

§ 5 . 
ł . Komisja zdolna jest do obradowania, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech 

członków. 
2. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Przy 

równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji lub osoby pełniącej funkcję 
przewodniczącego. 

§6 . 
Komisja przeprowadza postępowanie zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1118; z późn. zm.), 

2) aktualnym programem współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

3) aktualnym ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Wołów. 

§7 . 
1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół zawierający ustalenia prac Komisji oraz listę 

obecności, a następnie włącza się je do dokumentacji konkursowej. 
2. Komisja po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne dokonuje ich oceny pod 

względem merytorycznym na podstawie obowiązującej karty oceny merytorycznej. 

§ 8 . 
Wyniki wyboru ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie internetowej Gminy Wołów oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w 
Wołowie. Wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu. 



Załącznik do Regulaminu pracy komisji konkursowej 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMIS JI KONKURSOWEJ 

Imię 

Nazwisko 

Reprezentowany podmiot: 

Uprzedzona (-y) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że: 

Lp. TAK* N I E * UWAGI 

I Jestem obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej 

i korzystam z pełni praw publicznych. 

2 Mam doświadczenie w zakresie 

przygotowywania wniosków i/łub realizacji 

projektów. 

3 Zgodnie z zapisami w statucie jestem we 

władzach organizacji pozarządowej lub 

innego podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

0 działalności pożytku publicznego 

1 0 wolontariacie. 

4 Reprezentuję organizację lub podmiot 

biorącego udział w konkursie. 

5 Pozostaję wobec wnioskodawców biorących 

udział w konkursie w takim stosunku prawnym 

lub faktycznym, który mógłby budzić 

uzasadnione wątpliwości co do mojej 

bezstronności. 

6 Przed upływem trzech łat od wszczęcia 

procedury konkursowej pozostawałam (-em) 

w stosunku pracy łub zlecenia z wnioskodawcą 

biorącym udział w konkursie 

7 Jestem członkiem władz któregokolwiek z 

wnioskodawców. 

* odpowiednie zaznaczyć 

Wołów, dnia 
podpis członka Komisji 


