ZARZĄDZENIE NR 30/19
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 22 marca 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowań konkursowych
o udzielenie w roku 2019 dotacji na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z Gminy Brody.
Na podstawie § 17 Uchwały Rady Gminy Brody Nr III/11/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), na 2019r.
oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450)
zarządzam co następuje:
§1
1. W celu opiniowania ofert złożonych w konkursach przez organizacje pozarządowe ubiegające się
o udzielenie dotacji na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r., w tym
w konkursie na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r. w formie kolonii z programem
terapeutycznym w miejscowości nadmorskiej lub w górach w czasie wakacji oraz w konkursie na
organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r. w formie wypoczynku w miejscu zamieszkania
dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w domu i wypoczynku w formie wyjazdowej na terenie RP,
w związku z brakiem zgłoszeń od organizacji pozarządowych kandydatów na członków komisji
konkursowej, powołuję komisję konkursową w składzie:
1. Halina Wysługocka – Sekretarz Gminy Brody
2. Michalina Łajtar – przedstawiciel Urzędu Gminy Brody
3. Mirosława Dudziak – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
2. Komisja, przystępując do oceny złożonych ofert, w pierwszej kolejności:
1) dokonuje oceny ofert pod względem formalnym;
2) odrzuca oferty nie spełniające formalnych warunków konkursu lub złożone po terminie.
3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, w tym spełnienie
wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;

3) uwzględnia dotychczasowe doświadczenie przy realizacji zadań zleconych biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
5) w przypadku zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wspierania uwzględnia
planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub
środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
4. Komisja ustalając propozycje kwot dotacji dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę
w

poszczególnych konkursach, uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych

na realizację zadania.
5. Z przebiegu prac komisja sporządza protokół zawierający w szczególności ilość złożonych
w terminie ofert, uzasadnienie wyboru lub odrzucenia ofert uczestniczących w poszczególnych
postępowaniach konkursowych oraz propozycje kwot dotacji dla wybranych ofert.
Protokół z przebiegu prac komisji przedkłada się Wójtowi Gminy Brody.

§2
Komisja rozpocznie pracę w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 13.00

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji wybranemu na pierwszym
posiedzeniu przez członków komisji.

Wójt
Ryszard Kowalczuk

