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Załącznikrc I

do zarządzenia nr l202I
Burmistrza Gminy Wołów
z dnia grudnia 202I r.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej dokonującej oc€ny ofeń złożonych w ramach
otwańego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wolów
§

1.

Komisja pracuje w składzie powołanym zarządzeńem Burmistrza Gminy Wołów.

§2.

Za udziń w pracach Komisji jej cżonkom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani
zvłrot ko

sźów przejazdów.

§3.
Pracami Komisji kieruje jej przewodńczący, a w przlpadku jego nieobecnościzastępca
przewodnic zącego lub członek Komisji upoważnio ny przez przewodnic zącego.
§4.
1,. Każdy z cńolków Komisji zobońązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji powzię§ch w toku jej prac.
2. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administraryjnego (tj.
Dz.U . 2021 poz. 735 ze zm.) doĘczące wyłączenia ptacownika.
3. Członkowie Komisji zobowiązani są do ńożenia pisemnego oświadczenia, którego
wzór stanowizałącznik nr 1 do Regulaminu.
§5.

Komisja ńolna jest do obradowania, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzęch
członków.

§6.
Komisja przeprowadza postępowanie zgodnie z;

2.
3.

z

r. o

dńa 24 kwietnia 2003
działalnościpozytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz.IJ. z2020 r, poz, 1057 ze zm.),
aktualnym Programem współpracy Gminy Wołów z organizacjarni pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kulietnia 2003 r.
o działalnościpozytku publicznego i o wolontańacie, na rok 2022,
aktualnym ogłoszeniem o otwaĘm koŃursie ofert narealizację zadań publicznych
Gminy Wołów.

L. ustawą

§7.

l

Z

i

sporządza się protokół zavłietający ustalenia prac Komisji
posiedzenia Komisj
oraz listę obecności, a następnie włącza się je do dokumentacji koŃursowej
ż, Komisjapo zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne dokonuje ich ocenY
pod *"ględ.- merytorycznym na podstawie obowiązującej karty oceny
7.

merytorycznej.

§8.

Wyniki wyboru ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w BiuleĘnie Informacji
puuticznej, na stronie internetówej Gminy Wołów oraz na tablicy ogłoszeń w budYnku
Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Załączniknr 1 do Regulaminu pracy komisji konkursowej

OŚWIłUCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
Imię i nazwisko
Niniej szym oświadczan, że:

TAK*

Lp.
1

NIE*

UWAGI

Jestem obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
i korzystam zpełni praw publicznych.

2

Mam doświadczenie w zakresie przygotowywania
wniosków tllub ręalizacji projektów.

a
J

Zgodnie zzapisami w statucie jestem we
władzach lub jestem członkiem organizacji
pozarządowej/innego podmiotu wymienionego w

art.3 ust.3 ustawy zdnia24kvlietnia2003

r.

o działalnościpoĄrtku publicznego

i o wolontariacie,

któĄ

oferta jest aktualnie

oceniana przez komisję koŃursową powołaną
zarządzeniem nr . ....12021 Burmistrza Gminy

Wołów
4

zdnia

,,20żI r,

Reprezentuję organizację lub podmiot biorącą
udział w koŃursie (jeślitak naleĘ podaó nazwę

wrubryce Uwagi)
5

Pozostaję wobec wnioskodawców biorących udział

w konkursie w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, który mógłby budzió uzasadnione

wąĘliwościco do mojej bęzstronności.
*

o

dp

owied nie zaznaczy ó

Wołów,dnia

podpis członkaKomisji

