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ZARZĄDUPOWIATUKOLSKIEGO

, II s-z dnia . .... ~ ..(].;, . r.

w sprawie: powolania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej, sportu,
turystyki i rekreacji oraz upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.,poz.1118 z późno
zm.), w związku z uchwałą Nr XLIX/234/2014 z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

,,-,kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015"
uchwala, co następuje.

§ 1
Powołuje się Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki

rekreacji oraz upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
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§2
Regulamin pracy Komisji stanowi zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Kolskiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr l
Do uchwały nr l

Zarządu Powiat~ If-0tskiego
Z dnia k..~~.7IS}..S{\

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

Zasady Powołania, skład i tryb pracy Komisji ds. opiniowania ofert na realizacje zadań

publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji oraz

upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ l

l.Komisja konkursowa, opiniująca złożone oferty na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie

ofert na wykonywanie zadań , zwana dalej Komisją, działa na podstawie art.15 ust.2a ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2014 r.

poz.1118 ze zm.) oraz Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi

~podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.

§ 1

Komisje konkursową powołuje Zarząd Powiatu Kolskiego.

§2

W skład komisj i konkursowej wchodzą:

1. . .

2 .

3 .

§ 3

1. Decyzje podejmowane przez komisję Konkursową wymagają obecności co najmniej 2/3 jej

członków.

2. W sprawach proceduralnych Komisja Konkursowa podejmuje decyzje w glosowaniu jawnym

zwykłą większością głosów.

§4

1. Komisja analizuje jedynie oferty kompletne pod względem formalnym.



Kryteria oceny formalnej

Oferta jest złożona przez kwalifikującego się oferenta

Oferta została złożona terminowo

Oferta jest złożona na właściwym druku oferty,

jest kompletna i posiada wszystkie załączniki

TAKlNIE

TAKlNIE

TAK/NIE

oferta spełnia wszystkie wymagane załączniki TAKlNIE

2. Oferta spełniająca wszystkie kryteria pod względem formalnym poddawana jest ocenie

merytorycznej.

3. Komisja przyjmuje ocenę punktową złożonych ofert pod względem merytorycznym

w skali 0-100 pkt

Opis kryterium oceny Maksymalna możliwa liczba Liczba punktów
punktów przyznana

1.

2.

.,

.).

4

Suma punktów

4.0stateczną decyzję o wyborze ofert podejmuje Zarząd Powiatu Kolskiego.

5. Komisja może zaproponować przyznanie dotacji w kwocie niższej od określonej w ofercie.

6. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Zarząd Powiatu Kolskiego

całości środków zaplanowanych w budżecie powiatu Kolskiego na 2015 rok na zadania publiczne

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji oraz upowszechniania

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
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