
zARZADZENTE NR&r.&2017
Burmistrza Miasta KoScierzyna
z dnia ....15.....{udnia2O1|T r.

w sprawie powolania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert zloionych w ramach otwartego
konkursu na realizacje zada6 publicznych w 20lg r.

M podslawier art.7ust. 1 pkt 19iart.30ust.2pkt3Ustawyzdniagmarcalgg0r.osamorzEdzieGminnym
(D2.U.2017 poz.1875.) art. 15ust.2a Ustawy z dnia 24 kwielnia 2003 r. o dzialalno6c poZyiku publicznego
i o wolontariacie (D2.U.2016.1 81 7).

zarzqdzam co nastQpuje:

s1.

Powoluje sie KomisiQ konkursowE ds. oplniowania ofert zlozonych w ramach otwartego konkursu ofert na
realizacjQ zadan publicznych pEez organizac]e pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art 3 ust. 2 oraz
3 ustawy w 2018 roku.

s2.

Ustalam naslQpuj4cy sklad komisji konkursowel, w sklad kt6rej wchodzE przedstawiciele organu
wykonawczegoi

a) Jaroslaw Laska - pzewodniczacy konisji
b) Ewa Chmielecka - czlonek kom sji
c) Rafal tvlikolajczyk - czlonek komisji
e) 0iiwia Szlagowska - sekretaz komisji

s3.

oceny oferl nalezy dokonai zgodnie z obowiAzujqcymi w tym zakresie uregulowaniami tj.l1. Ustaw4z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego io wolontariacie.2. uchwai4 Nr Lll{/414/17 Rady fiIiasta Kosciezyna z dnia 25 pazdzietnika 2017 t. w sprawie uchwalenia

^ ,,Programu Wsp6lpracy Gminy lViejskiej Kosciezyna z Organizacjami pozazqdowymi na 201g rok'3. Regulaminem oceny i wyboru ofert na realizacjg zadai pubiicznych Ominy wielstiel Kosciezyna,
stanowiqcym zaiEcznik nr 1 do nlnieiszego zaz4dzenia.

s4.

oceny wnioskdw - oferl, jak r6wnie2 pzedslawienie wynikdw pracy Komisji, nale2y dokonad w okresie do
6 tygodni po terminie powolania Komisli Konkursowej

ss.

Traci moc Zazqdzenie NR 0050 171.2016 Burmistrza Miasta Ko6ciezyna z dnia Og grudnia 20j6 r.



s6.

Wykonanie ZarzEdzenia powlerza siQ Burmistzowi l\iliasta Koscierzyna

s7.

ZarzEdzene wchodzi w Tyce z dnien' podpisania.

1$;halfuaiewskr
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REGULAMIN OCENY I WYBORU OFERT
NA REALTZACJE ZADAN pUBLtCZNyCH Gt!/ Ny MtEJSKtEJ KOSCTERZYNA

s1

ReguLamin dotyczy oferl zlozonych pzez organizacle pozarzqclowe i podm oty, o ktorych mowa w art 3 usi. 3
llstawy z dn a 24 kwietnia 2003 r. o Dz alalnosci pozytku publcznego oWoontariaci;(02.U2016.18.j7)

Zalqcznik nr 1

do zarzqdzenia nrfibOi6.20 l7 Burmistrza Miasta Koscierzyna
z dnia U g.udnia 2017 t.

5.

1.

2.

3.

5

6.

7.

s2

Nadeslane oferty bQdq pod egai ocenie Kom sli Konkursowej
Sklad Komisji Konkursowej usla a Burm strz l\,4iasta Ko6cerzyna.
Podczas oceny zgloszonych projektdw Komisia Konkursowa bqdzie dzialad zgodnie z ceam
i zasadami okreslonymi w regu aminie oceny wn oskow oraz uchwafach Rady L/ asta odnoszEc siQ do
priorytetowych zadan miasta.
Ka2dy z czlonkow Komsji Konkursowej w lrakcie swoich prac bedzie ocenial prolekly w drodze
przyznania okreslonej liczby punkt6w dla poszczeg6lnych wnosk6w w iamach przyjQty;h kryteri6w
(zalqczn k nr 1 do regulaminu).
Za najkorzystn ejsze zostafq uznane wniosk przedslawialEce najlepszy bilans punkt6w (jednak nie
mniet niz 50 pkt ).
Projekt, klorego merytoryczna lako6i zostala oceniona poni2ej mtntmalnej granicy 50 punkt6w nie lest
w op'n I lOTisjre.o1lerdowdly do do[t,d't50war a
Decyzje o przyznan u dotacji oraz ich wysokosci podejmuje Burmislrz l\y'iasta Koscierzyna.

s3

Zo2one oferty pod egajq wstQpnej ocenie forma nej przeprowadzonej przez Koordynatora ds.
Wspdlpracy Gminy Mieiskiei Koscierzyna z Organizacjam pozarzqdowym

W przypadku stwerdzenia blQddw formalnych podlegajEcych uzupelnieniu (zgodn e z programu
Wspdlpracy Gminy Miejskiej KoScierzyna z Organlzacjami pozarzEdowymi na 2OtA ot I Koordynator
wzywa organizacje do uzupelnien a blgd6w w lerm n e 5 dn od dnia wezwania
Ocena ofert sklada siQ z dwdch elap6w: se ekcii wstQpnei ocefy zasadniczej
Ceem seekci wstQpnej iesl wczesniejsze ujawnien e tych przedsQWZiQc, itore nie malE szans na
uzyskanie dotacjl z budzetu miasta, ze wzglqdu na nespelnienie kryler6w iormalnych
i regulamifowych (zawierajE blQdy niepodlegalqce uzupeln eniu zgodnie z rozdzalem X pki.10
Programu Wspdlpracy Gmny Mielsklej Ko6cerzyfa z Organ zaclami pozarzEdowym na201B).
Selekli wstQpnej dokonuje Koordynator ds Wspolpracy z Organ zaclami pozarzqdowyrni na
podslawie kryteriow dyskwa ifikujqcych okresonych w czesc I Karty Oceny Wniosk6w (zalqiznik nr
1)

Oferty, kt6re pozylywn e przeszly seiekclQ wstQpnq przechodzqdo etapu oceny zasadn cze;.
Oceny zasadniczel dokonuje sie na podstawe kryteriow okre6lonych w czQsci I Kirty Oceny
(zalEcznik rr 1).

1.

2.

3.

4.

6

7.



B, Kom sja Konkursowa przedslaw a BuIm slrzowl M asta ocenQ ofert w okresie do 5 tygodni po term n e

powolania Komsii Konkursowei Ocena lest przeclstawana w forrnie zestawien a plnktowego (isty

rank ngowej) przygotowanego przez sekretarza Kom si .

Zestawien a punkloweqo prolektow dokonuie sQ poprzez podsumowan e punktow przydzielonych

danemu projeklow przez ka2dego czlofka komisji a fastepnie podzeenie tej sumy przez lczbq

czlonkdw Komisji Konkursowej.
'10. Burmislz podejmuje decyziq o pzyznaniu dotacji w okresie do 2 tygodni od daty olzymania

propozycji Komisji. 
S 4
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W przypadku stwierdzenia n ekompletnoSci lub niezgodno6ci ofelty o dotacjQ z wymogaml

regulam nowymi Burmistz mo2e wezwad wnioskodawcQ do zlozenia dodatkowych

informacji/wyja6niei w terminie 7 dni, a nastepnie skierowai ofertQ do ponownego rozpatrzenia.

O odrzucen u oferty podm oty, kt6re le zlozyly zostanq po nformowane na pismie

Decyzje dotyczqce odrzucenia wnosku lub nie przyznan a dotacii sE oslateczne i ne podlegajE

procedurom odwolawczym

Kazdy za nleresowany ma prawo 2Edai uzasadnienia wyboru lub odrzucen a oferly.

UdostQpnian e danych odbywa s Q zgodnle z przepisami o dostep e do nformacii publicznej

Wzdr karty oceny wniosku stanowl zalEcznik nr 1 do nin elszego regulaminu.

s5

Wyniki ohvartego konkuBu ofert ogiasza sie niezwlocznie po wyboze oferty zgodnie z art 13 ust 3 Usta',Yy

z dnla 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie .



ZalEcznik m 1

do regulaminu oceny iwybory ofert na realizacje zadai publicznych Gminy [4iejskiej Kosciezyna

KARTA OCENY WNIOSKU

Wnioskodawca:

Tytulprojektu

Wysokosc wn ioskowanej dolacjl; . .... ..

Termin realizacj;. . .....

czEsc I -Setekcja wstepna

* Odpowied2,,nie" wlakimkolwek z poldyskwa ifikule wniosek

Lp. Kryteria TAK/NIE'

1 Oferla zostala zlozona w lerminte

2 Wnioskodawca lest uprawniony- do ubreg
r !q! cie

3 Wniosek jest zgodny z zakresem i rodz4em-aOari zleconyctr

4 Warto6a wniosku lest -godnt- ;tokaclq
pzeznaczonq na dane zadanie

5 oferta zostala zlo2ono na wla6ciwym lormularzrg



Kryteria
ll4aksymalna

liczba punkt6w
Zdobyta liczba

punkt6w

ZgodnoSe

z iemalykq

0-21 pkl

Cehwosc zadania z punklu widzenia potrzeb

spolecznosci okalnej (korzysci spoleczno

ekonomczne)

0'4 pkt.

tonp".sowo<. r"poi"o( orooororJ y' h dralaa 0-4 pkt

Zasej zgloszonego prolekt! (lczba odbiorcow
prolektu)
>30 - lpkl
3l-50 2pkl

51 100 3pkt
51-150 4pkt

151 ipowy2e 5 pkt

0-5 pkl

Zam erzone efekly realizacir przedsiewziQc a 0'4 pkt

Znacze.nie zadan a dla rea zacj ceow rzadai miasla 0-4 pkt.

oddzialywan e

iobszar

dzialai

0-10 pkt

Odbiorcy
M eszkaicy KoscLerzyny

100% grupy docelowel _ 5 Pkt

l,{eszkaicy Koscerzyny 90-80% 4 pkt

l,,lieszkancy Koscerzyny 80 70%_3 pkt

l\rlleszkaicy Koaicierzyny 70 50'i - 2 pkt

[,,1eszkaicv Kosc]erzynv >50% - 0 pkt

5 pkt

Lokal zacia zadanla
Koscierzynar 5 pkl.

Koscierzyna oraz inne mleiscowo6ci: 3 pkl

Poza Koscielzyna: 0 pkt.
5 pkt

Metodologia
0 15 pkl

Wyf,onatnoscar.easigwzigcra prawdopodob eisiwo
os aoniecia zarnierzonvch celow

5 pkt

Raclona noSa harmonograrnu rea lzaci

przedsQWzeca
5 pkt

Nlo2lwoSa konlynuacj projeklu powieenia

doSw adczei z przedsiewziQcia
5 kpl

Bud2el/wklad

0-2s pkl.

Koszt rea zaci zadan a 5 pkt

Raciora nose bud2etu (na ie przcw dywane

w projekcie wydalkl sq adekwatn e z punktu w dzen a

proponowanych dzalai)
5 pkt.

K arowno6a lpoz om szczegolowoarcibud2elu
prolektu

5 pkt

Zaanga2owanie 5rcdkow budzetowych IViasta

Koscierzyna w calkowitych koszlach zadania

(suma Swiadczei pieniQ2nych)

do 20 o/o: 6 Pkt,
do 30 o/o 5 pkt,

do40 %r 4 pkt,

do 50 %: 3 pkt,

do 60 %: 2 pkt,

do 70 o/o: 1 pkt,

0-6 pkt

CzESc ll - Ocena zasadnicza

Glowne kryterla oceny



Wklad osobowy (praca spoleczna wolofla at)
lAah 1 pkt,

15'/" 2 pkt,

20% 3pkt
>20% 4 pkt

0'4 pkl

DoSwiadczen e

zap ecze
organizacyjne
0-29 pkt

Wiarygodnosa nstytucj /Organizacl reazuftil
przedsipwzi?cie 4 pkt

Doswiadczenieosobzaanga2owanych w realizacp
przedsQWzecra 4 pkt.

Zapecze orgaf zacylfe Wnioskodawcy (zapecze
biurowe, wyposa2en e sl!t2by ff an sowo+s ggowe)
- wlasfe - 3pkt.

bezplatne u2yczen e 2pkt
- wynalem dz er2awa - 1pkt,

3 pkt.

DoSwadczen e przy reaizacl podobnych zadai
4 zrea zowane zadan a 4 pkt
3 zreaizowane zadanta 3 pkl
2 zreaiizowane zadania 2 pkl.
1 zrealizowane zadania 1 okl

4 pkt.

Wspolpraca innym podmiotami

Oferta wspolnai
-3 lu b wiecej partnerbw 5 pkt.
-2 partner6w 4 pkt
-1 partner 3 pkt

Zlecenie real zacji czesci zadania 2 pkt.

Pa(neBtwo nieformalne 1 pkt.

5 pkl

Wspollnansowan e protektu rzetmne podr,xoty

- 5% wartosc prolektu pkl.1
- 6 -10% wartosci prolektu pkt 2
- 11 -15% wartosc projekl! pkl3
-16 -20% wartosc projekl! pkl41
- 21 wiece % wartosciproektu Dkt 5

5 pkt

Dolychczasowe osqln gc a wspolpraca
Wnroskodawcy w realizacl zadai zeconych przez
podm olzaliczany do seklora lnansbw plb cznych

4 pkt

Podsumowanie 100 pkt.

data podp s czlonka Komhji Konkursowej




