
 
ZARZĄDZENIE NR 10/2011 

      BURMISTRZA TORZYMIA 
    z dnia 03 marca 2011r. 
 

   w sprawie: komisji konkursowej powoływanej w celu rozpatrzenia ofert  
 złożonych ramach konkursu otwartego. 
  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. oraz §16 uchwały Nr II /4/10 Rady Miejskiej w 
Torzymiu  z  dnia 10 grudnia  2010r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy 
Torzym  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2011 roku (Dz. 
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 20 poz.  407 z 16 02 2011r  ) zmiana  uchwała Rady 
Miejskiej w Torzymiu  Nr IV/27/11 z dnia 28 stycznia 2011r,w sprawie zmiany uchwały 
program współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 20 poz. 416 z 16 02 2011r.) zarządza się, co następuje.  
  
§ 1. Na podstawie ogłoszenia publicznego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie konkursu 
otwartego na wykonanie zadań publicznych r. przez organizacje, stowarzyszenia, osoby 
prawne i nieposiadające osobowości prawnej i rozpatrzenia złożonych ofert  powołuję 
komisję konkursowa w składzie:  
  1/Szczepaniak Bogdan   przewodniczący  
  2/ Sodel Marek   z-ca przewodniczącego  

3/ Wiesława Bugała   członek  
4/ Urszula Wiśniewska  członek 

 
§ 2 Do zadań komisji konkursowej należy: 
1/ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w 
treści ogłoszenia konkursowego a w szczególności: 
2/ustalenie udziału środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania liczone 
według wzoru: 

pkt
Do
DnP 50  

P – otrzymane punkty. 
Dn – najniższy procentowy udział środków publicznych z pośród złożonych ofert. 
Do – procentowy udział środków publicznych badanej oferty. 

3/ocena wartości merytorycznej i zasięgu społecznego oddziaływania zaoferowanego 
przedsięwzięcia      (do 10 pkt), 
4/ocena doświadczenia i kwalifikacji osób, które będą realizowały zadanie (do 10 pkt), 
5/ocena rzetelności i realność wykonania proponowanego przedsięwzięcia w porównaniu do 
stanu realizacji z 2010r.     (do 5 pkt), 
6/doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze  (do 5 pkt). 
7/przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami, sporządzenie protokołu 
z prac komisji; 
§3 Do zadań przewodniczącego komisji należy: 

a) przewodniczenie pracom komisji, 
b)  przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez 

Burmistrza, 
c) pisemne powiadomienie wszystkich oferentów, którzy nie otrzymali dotacji,  

o decyzji Burmistrza wraz z uzasadnieniem, 
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d) sporządzenia protokołu z posiedzenia komisji, zarządzenia z rozstrzygnięcia 
konkursu oraz informacji do oferentów; 

 
§4 Kandydaci, o których mowa w § 1 ust. 3 zgłoszeni do udziału w pracach komisji 
konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria: 
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych; 
2) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy, biorących udział w konkursie; 
3) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 
ze. zm.); 
4) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie 
działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy; 
5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.); 
 
§5Przedmiotem oceny będą zgłoszone oferty w zakresie: 
1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu obejmuje w szczególności:  
- organizację imprez sportowych,  
- całoroczną organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego upowszechniania kultury  
 fizycznej, sportu, rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego na terenie gminy Torzym 
- udział w zawodach międzynarodowych, krajowych, okręgowych, lokalnych. 

2.Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych obejmujące w szczególności:  
-integrację środowisk ludzi niepełnosprawnych,  
 -wspieranie aktywności środowisk osób niepełnosprawnych w tym wypoczynku, 
3.Nauki, edukacji, oświaty i wychowania obejmujące w szczególności:  
- wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
dla których organem prowadzącym jest gmina Torzym, 
-stwarzanie warunków dla rozwoju talentów dzieci i młodzieży, 
 
§ 6· Czas pracy komisji dla oceny formalnej i przedstawienia wniosków ustalam do dzień 10 
kwietnia 2011r. 
 
§ 7.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
       Burmistrz  
      Ryszard Stanulewicz  
         
 


