
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.02.2022 

Burmistrza Miasta Łaskarzew 

z dnia 04 stycznia 2022 r. 

 

 w sprawie  powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w Łaskarzewie w roku 2022r.  

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.       

z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem OR.0050.1.2022 Burmistrza 

Miasta Łaskarzew z dnia 04 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 

Łaskarzewie w 2022 r. zarządzam co następuje: 

§1  

 

Powołuję Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w konkursie ogłoszonym na 

wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r. 

w następującym składzie: 

1. Pani Magdalena Wojdyga – przewodniczący 

2. Pani Klaudia Sosnówka – z-ca przewodniczącego 

3. Pan Łukasz Zygadło – członek  

4. Pan Piotr Korycki- członek – przedstawiciel organizacji pozarządowych. 

W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Z-ca 

Przewodniczącego. 

 

§2 

 

Ustala się Regulamin prac Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§3 

 

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z chwilą wydania opinii o celowości przyznania 

dotacji podmiotom biorącym udział w konkursie..   

 

 

§4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 
           Burmistrz Miasta Łaskarzew 

Anna Laskowska 



Załącznik Nr 1 do  

         Regulaminu prac  

         Komisji konkursowej 

          

 

 
   KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY 

 

 

na realizację zadania: 

 
   (wpisać nazwę zadania zgodnie z ogłoszeniem o konkursie) 

 

Nazwa oferenta:  

nr oferty: 1  

 

Imię i nazwisko członka Komisji konkursowej dokonującej oceny: 

Pani Magdalena Wojdyga 

Pani Klaudia Sosnówka 

Pan Łukasz Zygadło 

Pan Piotr Korycki 

 

L.p.                 Opis kryterium oceny Liczba punktów 

(w skali od 0 do 5) 

1. Znaczenie zadania dla miasta  

2. Zgodność oferty z celem publicznym  

3. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację 

danego zadania 

 

4. Wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na 

realizację danego zadania 

 

5. Ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji 

zadania, w tym w odniesieniu   do zakresu rzeczowego zadania 

 

6. Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta  

7. Analiza wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu 

w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności 

jakości i terminowości rozliczania dotacji 

 

 Suma punktów oceny merytorycznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO 

OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 

1. Ogłaszając konkurs Burmistrz powołuje zarządzaniem komisję konkursową opiniującą złożone oferty. 

2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza oraz osoby reprezentujące 

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, z wyłączeniem osób 

reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie. 

3. W posiedzeniu komisji konkursowej w części dotyczącej otwarcia ofert i ujawnienia ich treści mogą 

uczestniczyć bez prawa głosowania przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych lub 

innych podmiotów. 

4. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert: 

• ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

„ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie 

nadzorowane; 

• ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego 

zadania; 

• uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania; 

• ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca 

będzie realizował zadanie publiczne; 

• uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 „ustawy” 

udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; 

• uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 „ustawy” 

wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; 

• uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji 

pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „ustawy”, które w latach poprzednich 

realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia 

otrzymanych na ten cel środków. 

5. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół. 

6. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu. 

7. Informacje o złożonych wnioskach na realizację zadań publicznych oraz wyniki konkursu podawane                         

są do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w BIP, na stronie internetowej miasta                          

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 
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