
ZARZĄDZENIE NR 20/20
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniew

w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej  w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506), w związku z art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję konkursową, opiniującą oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy 
Gniew w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej  
w 2020 r. - zwaną dalej w treści niniejszego zarządzenia Komisją konkursową, 
w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji Pani Karolina Liebrecht – Sekretarz Miasta i Gminy Gniew,

2. Członek zastępujący Przewodniczącego Komisji Pani Beata Czaja-Osiak – przedstawiciel Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniewie,

3. Członek Komisji Pani Karina Matuszczak – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Gniewie,

4. Członek Komisji Pani Agnieszka Makowska – przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Gniew,

5. Członek Komisji Pan Tomasz Kordunowski – przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Gniew, 
oddelegowany do pracy w niniejszej Komisji,

6. Członek Komisji – Rafał Kwiatkowski – przedstawiciel Gniewskiej Rady Organizacji      
Pozarządowych, oddelegowany do pracy w niniejszej Komisji.

§ 2. 1. Do zadań Komisji konkursowej należy przeprowadzenie postępowania konkursowego poprzez 
sprawdzenie, rozpatrzenie i zaopiniowanie pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym ofert 
złożonych w ramach konkursu i przedłożenie swojej rekomendacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew na 
zasadach określonych w Regulaminie pracy Komisji konkursowej, który stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia.

2. Komisja działa w oparciu o w/w Regulamin pracy Komisji konkursowej.

3. Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

 

Zastępca Burmistrza

Joanna Kamińska

Id: 92161456-2594-425B-BE85-8B1977C686E1. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/20

Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

z dnia 24 stycznia 2020 r.

Regulamin pracy Komisji konkursowej

opiniującej wnioski złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych Gminy Gniew w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej  w 2020 r.

§ 1. 

1. Komisja konkursowa, zwana dalej Komisją ocenia złożone oferty przy  użyciu systemu 
informatycznego witkac.pl, bez udziału oferentów.

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony 
Członek Komisji.

3. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny 
obejmującej zakres w/w zadań publicznych, które mogą uczestniczyć w pracach Komisji z głosem doradczym 
i wydawać opinie.

4. Członkowie Komisji nie mogą być związani z oferentami stosunkiem osobistym
lub służbowym tego rodzaju, że mogłoby to wywołać wątpliwości, co do bezstronności przeprowadzonych 
czynności.

5. Przed przystąpieniem do oceny ofert każdy członek Komisji składa deklarację bezstronności 
stwierdzającą czy pozostaje on z oferentami uczestniczącymi
w otwartym konkursie ofert w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa albo
w innym stosunku faktycznym lub prawnym.

6. Zadaniem Komisji jest rozpatrzenie i zaopiniowanie pod względem formalnym, merytorycznym 
i finansowym ofert złożonych w ramach danego konkursu
i przedłożenie swojej rekomendacji dotyczącej przyznania dotacji w formie protokołu - Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Gniew.

§ 2.  Postępowanie konkursowe dzieli się na dwa etapy:

1. ocena formalna ofert złożonych w ramach konkursu – z uwzględnieniem procedury, 
o której mowa w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 164/19 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 
23 grudnia 2019 r.,

2. ocena merytoryczna i finansowa ofert złożonych w ramach w/w konkursu – 
z uwzględnieniem procedury, o której mowa w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 164/19 Burmistrza 
Miasta i Gminy Gniew z dnia 23 grudnia 2019 r.

§ 3.  Na etapie oceny formalnej powołani do Komisji pracownicy Działu Finansowego Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gniewie wypełniają w systemie witkac.pl dla każdej z ofert formularz oceny formalnej.

§ 4. 

1. Oferty spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej i finansowej – przez wyznaczonych 
członków Komisji w systemie witkac.pl.

2. Każdy członek Komisji dokonuje oceny każdej z ofert.

3. Na podstawie dokonanych ocen przez członków Komisji generuje się zbiorczy formularz oceny ofert, 
który jest propozycją/rekomendacją Komisji - co do wysokości dofinansowania.

4. Z prac Komisji sporządza się protokół .

5. Protokół z prac Komisji z jej rekomendacją, Przewodniczący przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Gniew.

6. Decyzję o przyznaniu dotacji oraz o ich wysokości (biorąc po uwagę opinię Komisji konkursowej) 
podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Gniew w formie zarządzenia.
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§ 5.  Powyższe zasady stosuje również w przypadku, gdy w ramach konkursu złożona została jedna oferta.
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