
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.222.2019
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadania Gminy Gorzyce w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w 2020 roku - Klub Seniora 
„Senior+”

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały nr XIII/106/19  Rady Gminy Gorzyce z dnia 
28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami 
pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

zarządzam,
co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadania Gminy Gorzyce  w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w 2020 roku - Klub Seniora „Senior+"  w następującym składzie:

1. Maria Władarz- Sekretarz Gminy

2. Bernadeta Grzegorzek -  Skarbnik Gminy

3. Stefania Kwapulińska- Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

4. Janina Dąbrowa - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach

5. Hanna Rzadkiewicz - Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach

6. Lucyna Gajda - Przedstawiciel organizacji pozarządowej

§ 2. Zobowiązać Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadania Gminy Gorzyce  w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w 2020 roku - Klub Seniora „Senior+"  i przedstawienia 
Wójtowi Gminy propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do 31 grudnia  2019 r.

§ 3. Zatwierdzić Regulamin pracy Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania Gminy Gorzyce  w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w 2020 roku - Klub 
Seniora „Senior+" stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy 
w Gorzycach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk
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Załącznik do Zarządzenia Nr ORG.0050.222.2019

Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 9 grudnia 2019 r.

REGULAMIN

pracy Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadania Gminy Gorzyce w obszrze Pomocy Społecznej, w tym pomocy rodzinom  i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w 2020 roku - Klub Seniora 
„Senior+" 

§ 1. 1.  Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, działa w składzie określonym w Zarządzeniu Wójta 
Gminy Gorzyce.

2. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, któty kieruje pracą Komisji.

3. Komisja podejmuje skuteczne rozstrzygnięcia w obecności nie mniejszej niż 4 członków.

§ 2. 1.  Komisja rozpatruje złożone oferty w ciągu 14 dni od upływu terminu ich składania.

2. Komisja w pierwszej kolejności ocenia złożone oferty pod kątem formalnym, w oparciu o kryteria formalne, 
które określone zostały w ogłoszeniu o konkursie.

2. W przypadku stwierdzenia, że złożona oferta zawiera błędy formalne, Oferent zostanie poinformowany 
o błędach i wezwany do uzupełnienia oferty w nie przekraczalnym terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, 
pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.

3. Ocenie merytorycznej podlegają oferty spełniające wymogi formalne.

4. Komisja ocenia merytorycznie złożone oferty w oparciu o kryteria: merytoryczne, społeczne, finansowe 
i organizaycjne, określone w poniższej tabeli.

Lp. Nazwa kryterium Maksymalna 
liczba punktów

1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta 10 pkt

1.1. Przydatność i adekwatność działań oraz dostosowanie form i metod do potrzeb 
uczestników 0 – 5 pkt

1.2.
Doświadczenie Oferenta w realizacji zadań w obszarze: „Pomoc społeczna, w 
tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

0 – 5 pkt

2. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 15 pkt

2.1. Zgodność budżetu z planowanymi zadaniami 0 – 5 pkt

2.2. Zasadność i realność kosztów 0 – 5 pkt

2.3. Źródła finansowania kosztów realizacji zadania 0 – 5 pkt

3. Jakość wykonania zadania publicznego 20 pkt

3.1. Atrakcyjność działań i zakładane rezultaty 0 – 5 pkt

3.2. Cykliczność działań 0 – 5 pkt

3.2. Liczba uczestników 0 – 5 pkt

3.3. Posiadane zasoby kadrowe (kwalifikacje i doświadczenie) 0 – 5 pkt
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4. Wkład rzeczowy i osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca 
społeczna członków) 10 pkt

4.1. Wkład rzeczowy 0 – 5 pkt

4.2 Wkład osobowy (w tym udział wolontariuszy) 0 – 5 pkt

5.

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach 
ubiegłych, z uwzględnieniem rzetelności i  terminowości praz sposobu 
rozliczenia 
otrzymanych na ten cel środków

5 pkt

5.1. Liczba zrealizowanych i rozliczonych zleconych zadań publicznych w latach 
ubiegłych 0 – 5 pkt

SUMA 60 pkt

5. Każdy z członków Komisji ocenia punktowo złożone oferty.

6. Ocena ofert przez Komisję będzie dokonywana na podstawie średniej arytmetycznej sumy punktów 
przyznanych przez poszczególnych członków Komisji konkursowej w poszczególnych kryteriach.

7. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów.

8. Z prac Komisji sporządza się protokół, który zawiera: datę i miejsce posiedzenia Komisji, wybór 
przewodniczącego, wyniki oceny formalnej i oceny merytorycznej, propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty.

9. Z chwilą podjęcia decyzji przez Wójta Gminy Gorzyce o przyznaniu dotacji na realizację zadania 
publicznego będącego przedmiotem konkursu Komisja ulega rozwiązaniu.
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