
Załącznik do  

Zarządzenia Nr 0050.73.2012 z 

dnia 15 listopada 2012 r. 

 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej 

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania własnego 

zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocję zdrowego stylu życia  

oraz działalność profilaktyczną w Gminie Lipie w roku 2013 

 

§ 1 

Komisja Konkursowa jest zespołem doradczo - opiniującym  powołanym w celu  oceny  

złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego zawartego w 

Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocję zdrowego stylu życia  

oraz działalność profilaktyczną w Gminie Lipie w roku 2013 

 

§ 2 

1. Komisja Konkursowa powoływana jest  przez Wójta Gminy Lipie. 

2. W skład komisji wchodzą pracownicy Urzędu Gminy, członkowie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Radni Gminy Lipie z wyłączeniem osób 

reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie. 

 

§ 3 

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 

2. Przewodniczący Komisji: 

a) ustala terminy i zwołuje posiedzenia Komisji, 

b) organizuje prace Komisji, 

c) dba o spisanie istotnych informacji i ustaleń, 

d) występuje na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Komisji, 

e) zaprasza osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres 

zadań publicznych, których konkurs dotyczy, w charakterze doradców do udziału  

w posiedzeniu Komisji Konkursowej. 

f) ustala zasady postępowania organizacyjnego w sprawach nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem. 

 

 

 



§ 4 

1. Członkowie Komisji, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, zobowiązani są do 

złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. 

 

§ 5 

1. Komisja Konkursowa podczas obrad, na Karcie oceny oferty  sprawdza i ustala, czy 

oferty odpowiadają wymogom formalnym, dokonuje oceny merytorycznej zgodnie           

z kryteriami podanymi w ogłoszeniu ustalonymi w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy. 

2. Wzór  Karty  oceny oferty stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

 

 

§ 6 

Komisja Konkursowa na podstawie informacji zawartych w ofercie oraz dokonanej oceny 

proponuje kwotę dofinansowania poszczególnych zadań zgłoszonych w ramach 

otwartego konkursu ofert. 

 

§ 7 

1. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy 

członkowie biorący udział w ocenie. 

2. Ostateczną decyzję o wyborze oferty lub  ofert podejmuje Wójt. 

3. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się w : Biuletynie Informacji Publicznej, na 

stronie internetowej gminy, w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

§ 8 

Uczestnictwo w pracach Komisji Konkursowej odbywa się w ramach obowiązku służbowego 

a w przypadku przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy jest nieodpłatne. 

 

§ 9 

Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia lub unieważnienia 

konkursu. 

 


