ZARZĄDZENIE NR 30/11
BURMISTRZA GMINY DUKLA
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Dukla w 2011 roku
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) oraz uchwały Nr LXI/355/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011, Burmistrz
Gminy Dukla zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Powołuję Komisję Konkursową do opiniowania pod względem merytorycznym ofert na realizację
w 2011 roku zadań publicznych Gminy Dukla, w następujacym składzie:
1) przewodniczący komisji: Mirosław Matyka - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Dukla
2) członek komisji: Piotr Witkowski - Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli
3) członek komisji: Krystyna Boczar Różewicz - Prezes Stowarzyszenia Turystycznego "Beskid Dukielski"
w Dukli
4) członek komisji: Michał Szopa - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli
5) członek komisji: Iwona Belcik - Referent w Urzędzie Gminy Dukla
2. Komisja obraduje w składzie co najmniej 3 osobowym.
§ 2. Ustalam Regulamin Pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dukla - Naczelnikowi Wydziału Spraw
Obywatelskich.
§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 7/10 z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
oceny ofert na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dukla podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy Dukla.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy
Marek Górak
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Załącznik do Zarządzenia Nr 30/11
Burmistrza Gminy Dukla
z dnia 22 marca 2011 r.
Regulamin Pracy Komisji Konkursowej
§ 1. Zadaniem komisji jest zaopiniowanie pod względem merytorycznym ofert na realizację w 2011 r. zadań
publicznych.
§ 2. Otwarcia kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert dokonają
członkowie Komisji konkursowej.
§ 3. Komisja rozpatrowując każdą ofertę pod względem merytorycznym będzie brała pod uwagę
w szczególności:
1) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot, który złożył ofertę,
2) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania,
3) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja
pozarządowa lub inne podmioty bedą realizować zadanie publiczne,
4) ocenę zdeklarowanego udziału środków finansowych własnych lub pochodzących innych źródeł na realizację
zadania,
5) ocenę planowanego przez podmiot wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy
społecznej członków,
6) analizę i ocenę realizacji zleconych podmiotowi zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę
terminowość i rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
§ 4. 1. Komisja sporządza protokół z postępowania, który wraz z listą zakwalifikowanych ofert i propozycją
podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, przedkłada Burmistrzowi Gminy Dukla celem
zatwierdzenia.
2. Protokół podpisują członkowie Komisji obecni na jej posiedzeniu, a zatwierdza Burmistrz Gminy Dukla.
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