ZARZĄDZENIE Nr 232/2008
BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA
z dnia 1 sierpnia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych miasta Łowicza w sferze kultury
fizycznej i sportu w II półroczu 2008 roku oraz ustalenia treści regulaminu
postępowania Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, zm.
z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135 z 2005 r. Nr 155, poz. 1298,
Nr 169, poz. 1420, poz. 175, Nr 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) oraz
§ 6 ust. 4 pkt. 1 Programu współpracy Miasta Łowicza z organizacjami oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2008 oraz zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu w 2008 roku – II półrocze,
w związku z ogłoszeniem Otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe i inne podmioty na rok 2008 – II półrocze w składzie:
1) Przewodniczący:
2) Wiceprzewodniczący:
Społecznych,
3) Członek:
Sportu i Turystyki,
4) Członek:
Społecznych,
5) Członek:

Bogusław Bończak - Zastępca Burmistrza,
Małgorzata Nowak - Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw
Michał Zalewski - Podinspektor Wydziału Promocji, Kultury,
Ewa Rześna – Kukieła – Podinspektor Wydziału Spraw
Zbigniew Kuczyński – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

§ 3. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, których zadania statutowe są zgodne
z zakresem ogłoszonych konkursów.

§ 4. Komisja przeprowadza konkursy ofert zgodnie z Regulaminem postępowania
Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łowicza
Krzysztof Jan Kaliński

Załącznik
do Zarządzenia Nr 232/2008
Burmistrza Miasta Łowicza
z dnia 1 sierpnia 2008 r.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej
§ 1. Regulamin pracy Komisji Konkursowej, zwany w dalszej części regulaminem,
określa zadania, przedmiot oraz zasady jej działania.
§ 2. Zadaniem komisji jest w szczególności opiniowanie wniosków o przyznanie
środków na działalność lub udzielenie pomocy, o której mowa w zasadach współpracy
pomiędzy władzami Miasta Łowicza a organizacjami pozarządowymi
§ 3.1. Posiedzenia Komisji Konkursowej
prowadzi Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
3. Obsługę administracyjną zapewnia Urząd Miejski w Łowiczu.
§ 4. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa stosuje
następujące kryteria:
1) zgodność projektu z zadaniami miasta oraz zadaniami statutowymi organizacji
pozarządowej,
2) wartość merytoryczną projektu,
3) zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
4) koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych organizacji,
pozarządowej oraz oczekiwana wysokość dotacji,
5) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu
rzeczowego zadania,
6) możliwością realizacji zadania przez organizacje pozarządowe (m. in. kadra, baza,
środki techniczne, zaplecze, wolontariat),
7) staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień z miastem, w ciągu
ostatnich dwóch lat,
8) analizę i ocenę wykonania zadań zlecanych oferentowi w tym okresie,
z uwzględnieniem w szczególności rzetelności, terminowości ich realizacji oraz
rozliczania otrzymanych na ten cel środków finansowych,
9) dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej z miastem,
10) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta przy uwzględnieniu informacji
przez niego podanych,
11) współpracę z innymi organizacjami przy realizacji zadań.
§ 5. Komisja rozpatruje ofertę w przypadku złożenia jednej oferty na realizację
zadania publicznego.
§ 6. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w określonym przez
siebie terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi.
§ 7.Komisja podejmuje ostatecznie decyzję o rozstrzygnięciu konkursu, przeznaczeniu
i wysokości przyznanych dotacji przy pełnym składzie Komisji.

§ 8.1. Komisja podejmuje opinie w glosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej polowy członków Komisji.
2. W przypadku równej ilości głosów, po ponownym wyjaśnieniu sprawy
przeprowadza się ponowne głosowanie. O ile w ponownym glosowaniu nie nastąpi
rozstrzygniecie – decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
3. Komisja podejmuje ostatecznie decyzję o rozstrzygnięciu konkursu, przeznaczeniu
i wysokości przyznanych dotacji przy pełnym składzie Komisji.
§ 9. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
2) liczbę zgłoszonych ofert, w tym spełniających warunki określone w § 4 i § 7 oraz ofert
odrzuconych,
3) wskazanie ofert najkorzystniejszych,
4) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej,
5) podpisy członków komisji konkursowej.
§ 10. Burmistrz zatwierdza wybór oferty i podaje wyniki konkursu o wyborze
najkorzystniejszej oferty do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
§ 11. Komisja konkursowa zobowiązana jest do traktowania na równych prawach
wszystkich oferentów i do prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie
zasad uczciwej konkurencji.
§ 12. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy.

