
Uchwała Nr ^
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia ......

w sprawie Komisji Konkursowej do wyboru ofert
na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu finansowanych przez Powiat Łowicki w 2011 
roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 
1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 
poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz § 6 ust. 1 Uchwały Nr III/14/2011 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenie warunków i 
trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Łowicki Zarząd Powiatu Łowickiego 
uchwala, co następuje:

§1. Powołuje się Komisję Konkursową do wyboru ofert na realizację zadań z zakresu 
rozwoju sportu finansowanych przez Powiat Łowicki w 2011 r. 
zgłoszonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na podstawie Uchwały Nr 
78/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 maja 2011 roku w składzie:

- p. Dariusz Kosmatka -  Członek Zarządu Powiatu Łowickiego
- p. Krzysztof Janicki- Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji Rady Powiatu Łowickiego
- p. Zofia Sut- Członek Rady Sportu Powiatu Łowickiego
- p. Ilona Wężowska -  Inspektor w Wydziale Finansowym
- p. Joanna Idzikowska -  Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu
§2. Na przewodniczącego Komisji wyznacza się p. Dariusza Kosmatkę - Członka 
Zarządu Powiatu Łowickiego.
§3. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Starosta Łowicki -  Janusz Michalak

Wicestarosta Łowicki -  Bolesław Heichman

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego —
Wojciech Miedzianowski

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego -  
Dariusz Kosmatka

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego- 

Zbigniew Kuczyński



Załącznik do Uchwały Nr u O /■¿w ' 
Zarządu Powiatu Łowickiego ' 
z dnia vzWwcj<X <20/1/1 /r-

Regulamin Pracy 
Komisji Konkursowej

§1

Podstawy działania komisji powołanej do wyboru ofert na realizację zadań 
z zakresu rozwoju sportu finansowanych przez Powiat Łowicki w 2011 
roku.

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

§2

Cel powołania komisji.
Komisja powołana jest w celu wyłonienia podmiotów niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, które 
prowadzą działalność sportową na terenie Powiatu Łowickiego oraz będą 
realizowały zadania Powiatu Łowickiego z zakresu rozwoju sportu finansowane 
przez Powiat Łowicki w 2011 roku.

§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.

2. Komisja kieruje się bezstronnością, niezależnością i przejrzystością w 
procesie wyboru ofert.

§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:

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

związanych z pracą komisji.

§5

Tryb pracy komisji.

1. Powołana komisja:
1) dokonuje otwarcia ofert,
2) sprawdza wymogi formalne, czy oferta została złożona przez uprawniony 
podmiot, czy została złożona w terminie, czy podpisana została przez osoby 
umocowane do reprezentacji,
3) w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad oferty, 
komisja wzywa podmiot składający ofertę do ich usunięcia lub uzupełnienia 
oferty w terminie 7 dni z pouczeniem, iż ofertę, w której wad nje usunięto 
lub która nie została uzupełniona pozostawia się bez rozpatrzenia,
4) ocenia spełnienie warunków stawianych oferentom w ogłoszeniu 

otwartego konkursu ofert oraz formularzu oferty,
5) ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu,
6) proponuje wybór najkorzystniejszych ofert,
7) wnioskuje o unieważnienie konkursu.

2. Komisja podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia, głosowania lub na 
podstawie indywidualnych ocen członków komisji.
3. Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może być podjęta ze względu na 
równą liczbę głosów, wówczas rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
4. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert komisja uwzględnienia kryteria 
zawarte w ogłoszeniu konkursu, tzn.:

1) zgodność oferty z zadaniami statutowymi klubu sportowego;
2) znaczenie zadania dla Powiatu Łowickiego;
3) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 Uchwały Nr 

III/14/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w 
sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez 
Powiat Łowicki;

4) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego 
zadania;

5) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego 
zadania;



6) ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym 
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

7) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta;
8) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu.
5. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie 
komisji. Protokół powinien zawierać:
1) imiona i nazwiska członków komisji,
2) liczbę zgłoszonych ofert,
3) wskazanie ofert najkorzystniejszych,
4) określenie wysokości kwoty/kwot przyznanych oferentowi/oferentom,
5) ewentualne uwagi członków komisji,
6) podpisy członków komisji.
6. Protokół z posiedzenia komisji zostaje przedstawiony Zarządowi Powiatu 
Łowickiego, który dokonuje ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert.

§6
Rozstrzygnięcie konkursu

1. Oferty winny być rozpatrzone w terminie n i eprzekraczaj ącym 30 dni od 
daty ich złożenia.

2. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

im ri wLsóms


