
Uchwała Nr c3̂  3 |c2Dł (
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia O3 w^owta (30^ { *•

w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację 
zadań publicznych w 2016 r> przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu
Na podstawie art, 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146, z 2015 r. poz. 1255, poz. 1339, 
poz. 1777, z 2016 r. poz. 1333) oraz Uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XIH/83/2015 z dnia 21 
października 2015 roku w sprawie: Rocznego Programu współpracy na 2016 rok Powiatu Łowickiego 
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 o wolontariacie oraz na podstawie art. 32 ust. 1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2015 poz. 1445, poz. 1890) 
Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje

§1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych 
w 2016 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zgłoszonych w  wyniku 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na podstawie uchwały Nr 212/2016 Zarządu Powiatu 
Łowickiego z dnia 5 lutego 2016 r., w  składzie:

- Grzegorz Bogucki -  Wicestarosta Łowicki
- Iwona Grzegory -  Gajda -  Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji Rady Powiatu Łowickiego
- Zofia Sut -  Członek Rady Sportu Powiatu Łowickiego
- Iwona Nowak -  Inspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego 

w Łowiczu
- Joanna Idzikowska -  Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu

§2.Na przewodniczącego Komisji wyznacza się Grzegorza Boguckiego -  Wicestarostę
Łowickiego

§3. Regulamin Pracy Komisji 
do niniejszej uchwały.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Członkowie Zarządu:

Starosta Łowicki -  Krzysztof Figat

Wicestarosta Łowicki ~ Grzegorz Bogucki

Członek Zarządu Powiatu 
Jacek Chudy

Konkursowej stanowi załącznik





Załącznik 0 
do Uchwały Nr ^  ̂
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia OS W\Qa CCa

Regulamin Pracy 
Komisji Konkursowej

do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. 
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) 
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 1

Podstawy działania komisji powołanej do opiniowania ofert z zakresu 
kultury fizycznej i sportu.

1. Komisja działa na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Łowickiego
2. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
3. Pracą komisj i kieruje przewodniczący komisji.
4. Pierwszą czynnością komisji jest zapoznanie się z mniejszym regulaminem.

§2

Cele powołania komisji.

Komisja powołana jest w celu wyłonienia organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które będą 
realizowały zadania Powiatu Łowickiego z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu.

§3

Zasady postępowania komisji.

1. Członkowie komisji są zobowiązani do rzetelnego i obiektywnego 
wykonywania powierzonych im czynności, kierując się wyłącznie 
przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

§4

Zadania przewodniczącego komisji.

1. Przewodniczącego komisji powołuje spośród członków komisji 
i odwołuje Zarząd Powiatu Łowickiego.



2. Przewodniczący Komisji kieruje pracą komisji a do jego zadań należy 
w szczególności:

ł) wyznaczenie terminu posiedzenia komisji oraz jej prowadzenie,
2) informowanie Zarządu Powiatu Łowickiego o problemach 

związanych z pracą komisji,
3. Jeżeli dokonanie oceny ofert wymaga dodatkowych informacji, 

Zarząd Powiatu Łowickiego, na wniosek przewodniczącego komisji może 
zasięgnąć opinii radcy prawnego.

4. Radca prawny przedstawia opinie na piśmie, a na żądanie komisji bierze 
udział w jej pracach z głosem doradczym i udziela dodatkowych 
wyjaśnień.

§5

Tryb pracy komisji.

1. Komisja w zakresie opiniowania ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu: 

ł) dokonuje otwarcia ofert,
2) ocenia spełnienie warunków stawianych oferentom w ogłoszeniu 

otwartego konkursu ofert oraz formularzu oferty,
3) ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu,
4) proponuje wybór najkorzystniejszych ofert,
4) wnioskuje o unieważnienie konkursu,
5) sporządza protokół z posiedzenia.

2. Przy opiniowaniu ofert komisja uwzględnienia następujące kryteria:

a) merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym 
konkursu,

b) możliwość realizacji zadania przez dany podmiot,
c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
d) dotychczasowa współpraca Powiatu Łowickiego z podmiotem 

składającym ofertę.


