ZARZĄDZENIE Nr

9/201.8

Wójta Gminy Fałków
z dnia 23 sĘcznia 201.8 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych
ofert na rea|izację zadań publicznych w zakresie kultury flzycznej i sportu
w 2018 roku.

Na podstawie art' 15, ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaŁalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz' lJ' z 2016, poz. I8I7 z poźn, zm.) zarządzam, co

następuje:

$

1

Powotuję Komisie Konkursow4 w celu przedłoŻenia propozycji wyboru najkorzystniejszej
oferty na rcallzac1ę zadan publicznych w zakresie kultury flzycznej i sportu w 20i8 roku
w składzie:
1. Paweł Pękala, przedstawiciel Urzędu

Gminy
2, Barbara Badelska, przedstawiciel Urzędu Gminy
3. Dorota Anioł przedstawiciel Urzędu Gminy

_ Przewodniczący Komisji
_ Sekretarz Komisji
_ Członek Komisji

$2

1. Zadaniem Komisji jest rozpatrzenie złoŻonych ofert
2,

i

przestawienie pisemnej opinii

wskazującej propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty do udzielenia dotacji.
Przy rozpatrywaniu oferlnaleiy w szczególnoŚci:
a) ocenić możliwoŚó rea|lzai1t zadania publicznego,

b) ocenić przedstawioną kalkulację kosztów realtzacjt zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadanta;

c) ocenić ploponowan4

jakośÓ wykonania zadanla
ktorych będzie realizowane zadanie publiczne;

d) uwzględnió planowany

ldziil'

i

kwalifikacje osób' przy udziale

środków finansowych własnych lub środków

z innych źt ó deł' na r ea|tzacj ę zadanta pub l i cznego ;
planowany
uwzględnić
wkład rzeczow, osobowy, w tym Świadczęnia wolontariuszy
e)
i pracę społeczn4 członków;
0 rrwzględnić ana|tzę i ocenę realizacji zleconych zadan publicznych w przypadku
organizacji pozavądowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust' 3, które w latach
poprzednich realizowały zlecone zadanla publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowośćoraz sposób rozliczenta otrzymanych na ten cel środków.
po cho dz4c y ch

3.

opinię

na\eŻy przedłoŻyc do dnia

3

1 stycznia 201 8 r.

s3

Zaruqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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