
Zarządzenie Nr 2 / 2016 

Wójta Gminy Głogów 

Z dnia  15 stycznia  2016 r. 

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu 

ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie:  wspierania i  upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie gminy Głogów 

 

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity z 2013 poz.594.), art. 15. ust. 2a - 2f, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)oraz 

rozdz.11 uchwały nr XII /83/2015 Rady Gminy Głogów z dnia 30 listopada 2015 r. w 

sprawie: wprowadzenia „Rocznego programu współpracy Gminy Głogów  z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”, zarządzam, co następuje: 

§ 1 

 

Powołuję Komisję konkursową do rozpatrzenia ofert w ramach konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 

2016 roku na terenie gminy Głogów 

 w następującym składzie: 

 Przewodnicząca komisji -  Joanna Borciuch ( przedstawiciel organu administracji 

publicznej) 

 Członek komisji –  Katarzyna  Klich-Kołodziejska (przedstawiciel organu 

administracji publicznej) 

 Członek komisji – Julita Wałęga (przedstawiciel organu administracji 

publicznej). 

 

§ 2 

1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których 

konkurs dotyczy. Na zaproszenie do udziału w pracach komisji nie odpowiedziały 

jednak żadne uprawione podmioty. 
2. Członkowie Komisji Konkursowej wykonują swoje funkcje społecznie.  

3. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego- dotyczące 

wyłączenia pracownika. 

4. Każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia 

istnienia powiązań, o których mowa w ust. 3, zgłosi ten fakt na posiedzeniu Komisji i 

zostanie wyłączony z prac Komisji. 

 

§ 3 

 

1. Pracami Komisji  kieruje Przewodniczący Komisji 



2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i 

miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.  

3. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując oceny w arkusz ocen zawierający: 

nazwę organizacji zgłaszającej ofertę, krótki opis oferty oraz wolne pola na wpisanie 

ocen cząstkowych, według kryteriów podanych w § 4, ust.1, oraz na ocenę łączną. 

Każdy arkusz zostaje podpisany przez osobę dokonującą oceny. 

4. Ocena końcowa danej oferty jest sumą obliczoną z ocen łącznych wystawionych 

przez osoby oceniające tę ofertę. 

 

5. Listę wyników konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen 

końcowych od najwyższej do najniższej.  

 

§ 4 

 

1. Przy rozpatrywaniu ofert w konkursie otwartym Komisja uwzględnia następujące 

kryteria: 

a) możliwość realizacji zadania przez organizację (0-5 pkt), 

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania (0-5 pkt),  

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca 

będzie realizował zadanie publiczne (0-5 pkt), 

d)  planowany przez organizację udział środków własnych lub środków pochodzących 

z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-5 pkt), 

e) planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia 

wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-5 pkt), 

f) analiza realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w 

latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne (0-5 pkt).  

 

 

Maksymalna łączna ilość punktów: 30.  

 

§ 5 

 

Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy 

Członkowie Komisji. 

§ 6 

 

Komisja podejmuje rozstrzygnięcie o wyborze Oferenta i przedstawia wyniki konkursu 

Wójtowi Gminy Głogów, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty do realizacji 

oraz przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji 

 

§ 7 

 

Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji, zamieszcza się w 

Biuletynie Informacji Publicznej-na stronie internetowej Urzędu Gminy Głogów oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu. 

 

 

 

                                                        Wójt Gminy Głogów 

          Joanna Gniewosz 
 



Oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany/a , niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny 

ofert o dotację w ramach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania Gminy 

Głogów z zakresu :  wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku na 

terenie gminy Głogów 

 

 

oraz 

oświadczam, że: 

1. Nie pozostaję w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z podmiotem ubiegającym się o    

przyznanie dotacji. 

2. Od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/ łam w stosunku  pracy lub 

zlecenia z oferentami oraz nie byłem/łam członkiem władz podmiotów  biorących udział w 

procedurze konkursowej. 

3. Nie pozostaję z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może   to 

budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności. 

 

a także 

deklaruję, iż: 

1. Będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. 

2. Zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty,    

które zostały mi ujawnione. 
 

 

 

     Imię i Nazwisko:         Data i podpis 
……………………………      .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arkusz ocen 
 

 

 

 

L.p. 

 

 

Nazwa organizacji 

zgłaszającej ofertę 

Możliwość 

realizacji 

zadania przez 

organizację 

(0-5 pkt) 

Kalkulacja 

kosztów 

realizacji 

zadania (0-5 

pkt) 

Jakość 

wykonania 

zadania i 

kwalifikacj

e osób 

(0-5 pkt) 

 

Planowany 

przez 

organizację 

udział 

środków 

własnych 

(0-5 pkt) 

 

Planowany 

przez 

organizację 

wkład 

rzeczowy 

osobowy 

(0-5 pkt) 

 

Analiza 

realizacji 

zleconych 

zadań 

publicznych 

(0-5 pkt) 

 

 

Razem 

1. Stowarzyszenie 

Sportowe Ludowy 

Zespół Sportowy 

„Sparta” 

Przedmoście  

       

2. Stowarzyszanie 

Działania i Integracji 

w Wilkowie ,,Nad 

Odrą” 

       

3. Stowarzyszenie 

Sportowe Ludowy 

Zespół Sportowy 

„Zawisza” Serby  

       

4. Stowarzyszenie 

Sportowe Ludowy 

Zespół Sportowy 

„Mieszko” 

Ruszowice 

       

5. Stowarzyszenie 

Sportowe Ludowy 

Zespół Sportowy 

„Odra” Grodziec 

Mały 

       

6. Stowarzyszenie 

„Borek Wieś 

Naszych Marzeń” 

 

       

7. Klub Sportowy 

Viktoria Borek  

 

       

8. Stowarzyszenie 

MTB Obiszów Team  

 

       

9. Stowarzyszenie 

„Ruszamy” 

       

Data i podpis 

........................................................ 

                 



 


