
ZARZĄDZENIE Nr 0050.18.2011 
BURMISTRZA ŻELECHOWA 

z dnia 28 lutego 2011 r. 
 

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na 
wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz 
ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej. 
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 11 ust. 2 i art. 
13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na 
wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zwaną 
dalej Komisją, w składzie: 
1) Przewodniczący:   - Daniel Staniszewski 

      Inspektor. ds. Zamówień publicznych i inwestycji  

2) Wiceprzewodniczący: - Barbara Wałachowska 

inspektor ds. ochrony środowiska i planowania przestrzennego 

3) Członkowie:  - Łukasz Podgórski 

       młodszy referent ds. projektów inwestycyjnych 

     

     

§ 2. 1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, których zadania statutowe są zgodne z 
zakresem ogłoszonego konkursu.  
§ 3. Komisja przeprowadza konkurs ofert zgodnie z Regulaminem postępowania Komisji 
Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia. 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. Zamówień publicznych i Inwestycji 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  
 
 
 

Burmistrz Żelechowa 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
do zarządzenia Nr 0050.18.2011 
Burmistrza Żelechowa 
z dnia 28 lutego 2011 r.  
 

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej  
 

§ 1. 
1.  Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, obraduje na posiedzeniach zamkniętych,  

bez udziału oferentów. 
2.  Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a w przypadku 

ich nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji. 
3.  Komisja działa w składzie co najmniej 3 osób. 
4.  W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby niebędące członkami Komisji, 

wykonujące czynności związane z obsługą Komisji.  
§ 2. 

1. Członkowie Komisji przy ocenie poszczególnych ofert stosują następujące kryteria                       
        (w każdym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 pkt.)  
        a) zakres rzeczowy zadania (poprawność oferty pod względem formalnym) , 
        b) objęcie programem jak największej liczby uczestników, będących mieszkańcami                
        gminy Żelechów 
        c) posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania 

będącego przedmiotem oferty (dotychczasowa współpraca  z lokalnym samorządem), 
d) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej 
dotacji oraz wysokość zaangażowanych do realizacji zadania innych środków 
publicznych, 
e) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę. 

2.  Oferta, która  w pierwszym   kryterium   wymienionym § 2 ust. 1 nie uzyska 20 pkt. - nie  
      podlega dalszemu rozpatrywaniu. 
3.  Ocena łączna danej oferty wystawiona przez członka Komisji jest sumą wystawionych 

ocen cząstkowych. 
4.  Ocena końcowa danej oferty jest średnią, obliczoną z dokładnością do drugiego miejsca  

po przecinku, z ocen łącznych wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę. 
5.  Listę wyników konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen 

końcowych – od najwyższej do najniższej. Powyższa lista stanowi podstawę  
do przyznania dofinansowania. Otrzymują je organizacje, których oferty zajęły czołowe 
miejsca na liście wyników. 

6.  Nie dofinansowuje się tych pozycji kosztorysowych złożonej oferty, które zostały 
wcześniej dofinansowane z budżetu Miasta. 

7.  Komisja podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie o liczbie przyjętych ofert, przeznaczeniu  
i wysokości przyznanych dotacji. 

8.  Wyniki konkursu są zatwierdzane przez Burmistrza Żelechowa.  
§  3. 

Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy 
członkowie Komisji.  

§  4. 
Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji, 
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miejskiego w Żelechowie. 
 


