
Bumristn Miasta iGminy
Koniecpol Zarządzenie Nr 33 1201,5

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
z dnia 08.05.2015 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkrrrsowej do rozpatrzenia i oceny wniosków na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozńąz}łvania Problemów Alkoholowych w 2015 roku.

Na podstawie art. 3 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (lj. Dz. U. z 2013 r.

poz. 594 z póź. zm.); alt, 15 ust. 2a,2b,2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U, 2010, nr 234, poz.l536 z poż. zm,); UchwĄ Rady Miejskiej w
Koniecpolu z dnta 0'7 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu WspóĘracy Gminy
Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działa]ność pożytku
publicznego na rok 2015; oraz UchwĄ Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia Gminrrego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przęciwdzlałalla
narkomanii dla Miasta i Gminy Koniecpol na rok 20l5.

Zarządza się co następuje:

§1
l. Do rozpaIrzenia i oceny wniosków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązlłvania Problemów Alkoholowych w 2015 roku powołuję Komisję Konkursową
zwaną dalej Komisją w skladzie:

1. Przewodniczący Komisji
2. Członek Komisji
3, Członek Komisji
4. Członek Komisji
5. Członek Komisj i
6. Członek Komisj i

- Danuta Klimczyk
- Edyta Młyńska
- Agata Więcek
- Sławomir Gałwiaczek
- sławomir woźniak
- Magdalena Bladziak

2. Komisja Konkursowa fuŃcjonuje w oparciu o regulamin Komisji KoŃursowej
wprowadzony Zatządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, stanowiący zńącznik
do niniej szego zaruądzenia.

§2
Komisja KoŃursowa rozpocznie działalność z dniem jej powołania.

§3
Komisja ulega rczwiązaniu na podstawie § 1 1 Regulaminu Komisji Konkursowej
wprowadzonego ZarządzeniemBurmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.

§4
Zatządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,

IsTRZ



Załącznik Nr 1 do
ZauądzeniaNr 33l20l5
z dnia 08.05.2015 r.

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej
do rozpatrzenia i oceny wniosków na realizaa1ę

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 20l5 roku.

§1

Komisję Konkursową powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol.

§2

Celem działania Komisji jest analiza i opiniowanie złożonych wniosków na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwią7yłvania Problemów Alkoholowych w 2015 roku w Gminie
Koniecpol.

§3

1. Komisja rozp oczyna działalnośó z dniem powołania.
2. Obecnośó członków komisji na jej posiedzeniu jest obowiązkowa.
3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcie zwykłą większością głosów.
4. Pracą Komisji kieruj e Przewodniczący.

§4

1. Komisja bada ofeńy pod względem formalnym i ocenia oferty.
2. Postępowanie składa się z dwóch etapów.

§5

1.W pierwszym etapie konkursu Komisja konkursowa:
1) przelicza złożone oferty
2) stwierdzaliczbę ofert złożonych po terminie,
3) ocenia oferty pod względem formalnym,

2.W drugim etapie koŃursu Komisja koŃursowa :

1) analizuj e merylorycznąza,vłafiość ofeń,
2) przygotowuj e propozycj e wyboru najkorzystniej szejlnajkorzystniejszych ofeń.'



§6

l.Dokonując wyboru najkorzystniej szych oferl Komisja konkursowa :

1) bierze pod uwagę zgodność z założeniasni Gmirurego Programu Profilaktyki
i Rozwiąywania Problemów Alkoholowych,

2) ocenia:
a) spełnienie szczegółowych warunków określonych w programie.
b) posiadanie fachowej i odpowiednio wyksźałconej kadry zapewniającej
prawidłową realizacj ę zadania.
c) posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zńania,
d) przedstawioną kalkulacj ę kosztów realizacji programu,
e) zasięg i miejsce wykonania zadania, jego zbieżność z ce|ami Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
f) dostępnośó realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana
liczba uczestników, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach
proj ektu,
g) dotychczasową współpracę podmiotu z gminą.

2.Przepis ust.1 ma zastosowanie także, gdy w konkursie zostanie ńożona jedna
oferta.

§7

1 . Komisja wskazuje naj korzystniej sze oferty na podstawie następujących krlteriów:

l .1 ,Meryoryczna rłaflośc zadania,
1.2.Wymieme korzyści płynące dla mieszkańców Gminy w tym:
a)zapotrzebowanie społeczne dla mieszkańców Gminy,
b)adres zadania, środowisko i liczba osób objętych zadaniem
1 .3,Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów
1.4.Perspektywy kontynuacj i projektu.
1.5.Dokonania podmiotu w obszarzę tematyki zadani'a, kompetencje i doświadczenia

organizacyjne podmiotów
1.6.Dotychczasowa współpraca podmiotu z Gminą
1 .7.Kompletnośó i prawidłowośó złożonej ofefty.

2. Zasady punktacji za poszczególne kyteria okeślone zostńy w załączniku nr.1 do
niniej szego regulaminu.

§8

Z przebiegu koŃursu Komisja sporządza protokół, który powinien zawieraó co najmniej :

1) skład komisji koŃursowej,
2) wykaz zgłoszonych ofeń,
3) wskazanie ofert najkorzystniej szych,
4) ewentualne uwagi członków komisji koŃursowej,
5) podpisy członków komisji koŃursowej.



§9

1.Oferty, które uzyskaj ą największą ilość prrnktów zostaną przedstawione
Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol do zatwierdzenia.

2.Komisja może zaproponowaó przyznanie dotacji w kwocie ńższej od określonej
w ofercie .

3.Komisja może zaproponować Burmistrzowi Miasta i Gminy przyznanie dotacji
więcej niZ j ednemu oferentowi ,

§10

Ostateczną decyzję o wyborze ofeńy podejmuj e Burmistrz Miasta Gminy Koniecpoi

§ 11

Komisja koŃursowa ulega rozwiąaniu po rozdysponowanil ptzez Burmistrza Miasta i Gminy
Koniecpol całośó środków przeznaczonych na realizację zadń publicznych Gminy Koniecpol
w danym zakresie, w roku budżetowym na który przyznana j est dotacja.

§12

W imieniu Burmistrza kontrolę mer}toryczną i finansową nad realizacjązadań publicznych przez
podmioty sprawują odpowiednio wyznaczorrc osoby z referatu prowadzącego sprawę
i rłyznaczona osoba z refęratu finansowego.



Załącztik Nr l do regulaminu:

(nazwa of€r€nta)

Kryteria Oceny Merytory cznej Maksymalna ilośó
punktów do
przyznania

I1ość punktów
przyznanych

l Merytoryczna wartośó zadania 4 pkt.

2 Liczba osób objętych zadaniem.
4 pkt

J Ocena przedstawionej kalkulacj i
kosźów

2pkt

4 Perspektywy kontynuacj i proj ektu 3 pkt

5 kwalifikowalność kosźów
5 pkt

6 Kompletność i prawidłowość
ńożonej oferty

2 pkt

Razem 20 pkt


