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Wójta Gminy Fałków

z dnia 28 sĘcznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych
ofert na rea|izację zadań publicznych w zakresie kultury ftzycznej i sportu

2019 roku.

Na podstawie art. 15, ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział'alnoŚci poi1.tku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U' z f018, poz. 1450 z poźn' zm.) zarządzam, co
następuje:
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Powołuję Komisje Konkursową w celu przedłoŻenia propozycji wyboru najkorzystniejszej
oferty na rea|tzację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i spońu w 2019 roku

w składzie:
1. Paweł Pękala, przedstawiciel Urzędu Gminy _ Przewodniczący Komisji
2. Barbara Badelska, przedstawiciel Urzędu Gminy - Sekretarz Komisji
3. Dorota Anioł przedstawiciel Urzędu Gminy _ Członek Komisji

$2
1. Zadaniem Komisji jest rozpatrzenię złoŻonych ofert i przestawienie pisemnej opinii

wskazującej propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty do udzielenia dotacji.
2' Przy rczpatrywaniu ofer1należy w szczęgólności:

a) ocenió mozliwość realtzacjt zadanta publicznego,
b) ocenić przedstawioną kalkulację kosztów rea|izacji zadania publicznego, w tym

w odniesieniu do zakresu tzęczowego zadanta;
c) ocenić proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udzid'e

których b ę dzie re alizowan ę zadanie publ iczne ;

d) uwzględnić planowany udział. środków finansowych własnych lub Środków
pochodzących z innych iródeł narea|izację zadanta publicznego;

e) uwzględnić planowany wkład rzeczory, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków;

0 uwzględnić ana|tzę i ocenę rea|izacji zleconych zadafi publicznych w przypadku

", organtzacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w lataclr
poprzednich rea|tzowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowÓśc oraz sposób roz|iczenia otrzymanych na ten cel środków.

3' opinię na|eiy przedł'oŻyc do dnia 1 lutego 2019 r.
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Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.
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