
Zarządzenie Nr 0152/111/2009 
Wójta Gminy Krupski Młyn  
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

 

w sprawie: powoływania komisji otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia  
2010 roku 
 
Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 ze zm.) 
Wójt Gminy 

 
postanawia 

 
§ 1 

Powołać Komisję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Krupski Młyn w okresie 1 stycznia do 
31 grudnia 2010 w następującym składzie: 
 

Przewodniczący Komisji   - Stefan Hajda 
Członek                - Ewa Śleboda 
Sekretarz                           - Rafał Tropper 
 

§ 2 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonuje kierownik jednostki zatwierdzając propozycję 
komisji przetargowej. 
 

§ 3 
Zamawiający zapewnia niezbędną obsługę administracyjną komisji. 
 

§ 4 
Wykonanie zarządzenia będę sprawował osobiście. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 
 

Do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 na: 
a) szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizację zgrupowań 
sportowych, organizowanie i udział w zawodach i turniach sportowych w ramach współzawodnictwa 
sportowego, reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych; 
b) upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizowanie imprez sportowych takich jak turnieje i festyny 
sportowe dla ogółu mieszkańców 
c) utrzymanie obiektu sportowego w stanie niezbędnym dla realizacji zadań określonych w pkt. a i b  
 

§ 1 
Komisja otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Krupski Młyn w zakresie upowszechniania   
kultury fizycznej i sportu, zwana dalej Komisją, powoływana jest przez Wójta Gminy Krupski Młyn. 
 

§ 2 
Decyzje podejmowane przez Komisję wymagają obecności co najmniej 2/3 jej członków. 
 

§ 3 
1. Do zadań Komisji naleŜy: 

- ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursu, 
- sporządzenie listy rankingowej ofert zgłoszonych na konkurs w malejącej kolejności ich oceny. 

2. Ocenę oferty dotyczącej poszczególnych przedsięwzięć, otrzymuje się obliczając średnią ocenę z ocen 
indywidualnych. 
3. Komisja moŜe zaproponować przyznanie dotacji w kwocie niŜszej od określonej w ofercie. 
4. Komisja Konkursowa moŜe zaproponować dokonanie podziału przedsięwzięcia i zaproponować powierzenie 
kaŜdej jego wyodrębnionej części wielu oferentom. 
 

§ 5 
Komisja ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Wójta Gminy Krupski Młyn całości środków 
przeznaczonych na zadania publiczne Gminy Krupski Młyn w w zakresie upowszechniania   kultury fizycznej i 
sportu w danym roku budŜetowym. 
 

§ 6 
Z czynności Komisji sporządza się protokół przekazywany Wójtowi Gminy do akceptacji wraz z listą 
zaopiniowanych ofert. 
 

§ 7 
Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARKUSZ OCENY OFERTY NA REALIZACJ Ę PRZEDSIĘWZIĘCIA  
złoŜonego do otwartego konkursu na zadania publiczne Gm iny Krupski Młyn 

 
Nazwa podmiotu  
Nazwa projektu  
Termin i miejsce realizacji  
Kryteria celowość oferty, jej zakres 

rzeczowy i zgodność z 
zadaniami  Gminy Krupski 
Młyn w  zakresie  kultury  
fizycznej i sportu  (0 – 
2pkt) 

 
 
 

posiadanie przez oferenta 
odpowiedniego 
doświadczenia oraz 
potencjału kadrowego i 
rzeczowego 
umoŜliwiającego realizację 
zadania , osiągnięcia  
oferenta  w  realizacji    
proponowanego   lub 
podobnego zadania  
(oceniane  w skali  0 – 
3pkt) 

 
 
 
 
 

koszty   realizacji zadania , 
ocena    przedstawionej  
kalkulacji   pod   względem  
celowości   zadania , 
oszczędności  oraz  
efektywności   wykonania  
zadania   oraz   udział 
środków  własnych   i 
innych źródeł   
finansowania  
(w skali   0 – 3) 

 
 
 
 

ocena   prawidłowości   i 
terminowości   rozliczenia  
dotacji  i zadań w 
ubiegłych   latach   
(oceniane w skali  0 – 2) 

 
 

 
Łącznie suma punktów 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    ....................................................... 
                   data i podpis sporządzającego    

 
Ocenę oferty dotyczącej poszczególnych przedsięwzięć, otrzymuje się odrzucając najwyŜszą i najniŜszą z ocen 
indywidualnych i obliczając średnią ocenę z pozostałych ocen indywidualnych. 
 


