
ZARZĄDZENIE NR 412/2014
WÓJTA GMINY MIELEC

z dnia 6 lutego 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej.

Na podstawie § 15 ust 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, póz. 1536 z późn. zm.) i § 12 ust 1 załącznika do Uchwały  Nr  XXXVI/285/2013Rady 
Gminy Mielec z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2014 rok. 

WÓJT GMINY MIELEC 
postanawia 

§ 1. Powołać  komisję konkursową w składzie: 

1. Arkadiusz Dopart - przewodniczący

2. Stanisława Wrażeń  - członek 

3. Zofia Błach - członek

§ 2. Zadaniem komisji konkursowej jest rozpatrzenie ofert przedstawionych przez organizacje 
pozarządowe  na realizację zadania publicznego pn. „ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja 
i prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w 2014 r.” ubiegających się o otrzymanie dotacji z budżetu gminy. 

§ 3. Określam tryb pracy komisji konkursowej, o której mowa w § 1 stanowiący załącznik 
do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

WÓJT GMINY MIELEC

KAZIMIERZ GACEK
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Załącznik do Zarządzenia Nr 412/2014 

Wójta Gminy Mielec 

z dnia 6 lutego 2014 r. 

Tryb pracy Komisji Konkursowej 

 Komisja konkursowa prowadzi swoją działalność w okresie od dnia powołania do 31 grudnia 2014 roku. 

2.  Komisja zbiera się w miarę potrzeb, na spotkaniach inicjowanych przez Wójta Gminy. Członkowie komisji 
informowani są o terminie spotkania telefonicznie, co najmniej 2 dni przed planowanym posiedzeniem, 

3. Komisja analizując złożone wnioski o przyznanie dotacji kieruje się merytoryczną stroną projektu, 
uwzględniając następujące kryteria: 

1) zgodności celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy oraz zapisami budżetu gminy na 
2014 roku, 

2) spełnianiu formalnych wymogów określonych w ogłoszonym konkursie, 

3) posiadania zasobów technicznych i kadrowych do realizacji zadania, 

4) kosztów realizacji zadania, 

5) dotychczasowej współpracy z samorządem gminnym przy realizacji zadań publicznych, 

6) zaangażowania w realizacji projektu środków własnych i innych źródeł finansowania, 

7) wykazanej efektywności i skuteczności w dotychczasowej realizacji projektów, 

8) możliwości osiągnięcia zakładanego przez projekt efektu, 

9) wpływu realizacji zadania na jakość życia mieszkańców środowisku w którym będzie realizowany projekt, 

10) na powszechności dostępu do infrastruktury sportowej i efektów projektu dla wniosków Gminy Mielec,

4. Postępowanie konkursowe przebiega w dwóch etapach; 

1) w pierwszym etapie konkursu komisja: 

a) stwierdza liczbę otrzymanych ofert, 

b) otwiera koperty z ofertami, tworzy ich listę i odczytuje istotne elementy ofert, 

c) ustala, które z ofert spełniają warunki formalne , 

d) odrzuca oferty nie spełniające warunków albo zgłoszone po wyznaczonym terminie i niezwłocznie 
zawiadamia na piśmie organizację o odrzuceniu oferty.

2) W drugim etapie konkursu komisja: 

a) analizuje poprawność kalkulacji kosztów oraz celowość ich poszczególnych składników, 

b) dokonuje oceny możliwości realizacji zadania poszczególnych projektów, 

c) proponuje rozdysponowanie środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami,

5. Swoją ocenę z rozpatrzenia ofert komisja konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy 

w formie pisemnej. 
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