
Zarządzenie Nr 11/2021 

Wójta Gminy Wieliszew 

z dnia 18.01.2021r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym  

konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

 

Na podstawie art. 15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały NR XXVI/274/2020 Rady Gminy 

Wieliszew z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2021 r. zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku powołuje się Komisję Konkursową  

w składzie: 

1) Agnieszka Mitjans - Szałapska – Sekretarz Gminy 

2) Tadeusz Szczygielski – Kierownik Referatu Sportu 

3) Anna Ziółkowska – p.o. Kierownika Referatu Informacji i Promocji Gminy 

4) Dorota Waliszewska – Inspektor w Referacie Budżetu i Finansów 

5) Sławomir Jagnyziak – Podinspektor w Referacie Sportu 

 

2. Do kierowania pracami Komisji, o której mowa w ust.1, wyznacza się Kierownika Referatu Sportu 

– Tadeusza Szczygielskiego. 

 

§ 2 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Sportu– Tadeuszowi Szczygielskiemu.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

         

         

 

 

Z up. Wójta Z-ca Wójta 

          Magdalena Stanisława Radzikowska 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

 

 

Zasady powoływania, skład i tryb pracy Komisji otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie 

Wieliszew 

 

§1 

Komisje Konkursową powołuje Wójt Gminy Wieliszew 

 

§2 

W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

1. Agnieszka Mitjans - Szałapska - Sekretarz Gminy 

2. Tadeusz Szczygielski              - Kierownik Referatu Sportu 

3. Anna Ziółkowska                         - p.o. Kierownika Referatu Informacji i Promocji                 

                                                              Gminy 

4. Dorota Waliszewska              - Inspektor w Referacie Budżetu i Finansów 

5. Sławomir Jagnyziak              - Podinspektor w Referacie Sportu 

 

§3 

 

Celem działania komisji jest przeprowadzenie analizy złożonych w konkursie ofert na 

realizację  

zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie 

Wieliszew. 

 

§4 

 

1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. 

2. Obecność członków komisji na jej posiedzeniu jest obowiązkowa. 

3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykła większością głosów. 

4. Praca Komisji kieruje Przewodniczący. 

 

§5 

 

1. Komisja bada oferty pod względem formalnym i ocenia oferty zgodnie z punktacją 

określoną w ogłoszeniu o konkursie 

2. Postępowanie składa się z dwóch etapów. 

 

§6 

 

1. W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa: 

     1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert, 

     2) otwiera koperty z ofertami, 

     3) po otwarciu kopert ocenia oferty pod względem formalnym, 

2. W drugim etapie konkursu, komisja konkursowa: 

     1) analizuje merytoryczną zawartość ofert, 

     2) przygotowuje propozycje wyboru najkorzystniejszej (najkorzystniejszych) ofert. 

 



§7 

 

1. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę: 

 1) zgodność z założeniami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej oraz o kulturze fizycznej ocenia: 

  a) spełnienie szczegółowych warunków określonych w zadaniu, 

 b) prowadzenie przez podmiot działalności statutowej w dziedzinie 

objętej konkursem, 

 c) posiadanie fachowej i odpowiednio wyszkolonej kadry 

zapewniającej prawidłową realizację zadania, 

 d) posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, 

 e) zaplecze lokalowe, 

 3) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu 

do zakresu rzeczowego zadnia, 

 4) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, 

 5) zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego 

zbieżność z celami zadania, 

 6) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczna 

uczestników, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu 

 

§8  

 

Komisja wskazuje najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu 

 

§9 

 

Z przebiegu konkursu komisja sporządza protokół, który powinien zawierać: 

1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej, 

2) liczbę zgłoszonych ofert,  

3) wskazanie ofert najkorzystniejszych, 

4) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej, 

5) podpisy członków komisji konkursowej. 

 

§10 

 

1. Do rozpatrzenia przez Wójta Gminy Wieliszew, przestawione zostaną oferty, które 

uzyskają największą ilość punktów. 

 

§11 

 

Ostateczną decyzję o wyborze oferty podejmuje Wójt Gminy Wieliszew. 

 

§12 

 

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Wójta Gminy Wieliszew 

całości środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w danym 

zakresie, w roku budżetowym na który przyznana jest dotacja. 

 

 

          


