Uchwała Nr 309/2005
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 14 czerwca 2005 roku

w sprawie: powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert
na realizację zadań publicznych w 2005 r. przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie
wsparcia) z zakresu 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 2003 r. Nr 96 poz. 873;
zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 Nr 210 poz. 2135);
uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XXVI/171/2005 z dnia
28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu
Łowickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok oraz na podstawie
art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. 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,
Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:
§1. Powołuje się Komisję Konkursową do wyboru ofert na realizację
zadań publicznych w 2005 r. z zakresu kultury fizycznej i sportu, zgłoszonych
w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na podstawie uchwały
Nr 298/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 maja 2005 r., w składzie:
- p. Elżbieta Hendrysiak – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Łowiczu
- p. Artur Balik – członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki,
Młodzieży i Promocji Rady Powiatu Łowickiego
- p. Marta Ciesielska – inspektor w Wydziale Finansowym
- p. Teresa Wicher – inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Łowiczu
- p. Ilona Fudała – inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
§2. Na przewodniczącą Komisji wyznacza się p. Elżbietę Hendrysiak Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu.

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

stanowi

załącznik

Regulamin Pracy
Komisji Konkursowej
do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2005 r.
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)
z zakresu kultury fizycznej i sportu.

§1
Podstawy działania komisji powołanej do wyboru ofert z zakresu kultury
fizycznej.
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
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 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
i odwołuje Zarząd Powiatu Łowickiego.

spośród

członków

komisji

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,
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 wyboru ofert z zakresu kultury fizycznej:
1) 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 wyborze najkorzystniejszych ofert komisja uwzględnienia kryteria
zawarte w ogłoszeniu konkursu, tzn.:
1) Możliwość zrealizowania zadania przez organizację
- należy wziąć pod uwagę:
kadrę, jej liczbę, wyszkolenie, doświadczenie w pracy z młodzieżą
dostępność do obiektów sportowych, wyposażenie w sprzęt sportowy.
2) Zgodność projektu z priorytetami zadania:
- należy sprawdzić czy oferta jest dostosowana do zadań
powiatu,
w
jakim
zakresie,
czy
spełnia
kryterium
masowości,
ogólnodostępności (brak elementu wyczynowości).
3) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania:
- pod względem realności wnioskowanej kwoty i jej dostosowania
do proponowanego we wniosku zakresu zadania.
4) Wysokość udziału środków publicznych zaplanowanych na realizację
zadania:
- sprawdzić czy dotacja nie będzie stanowić jedynego źródła
finansowania zadania.

5) Ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim:
- ocena sprawozdania merytorycznego za ubiegły rok,
- ocena prawidłowości i terminowości realizacji i rozliczania dotacji.
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