
Zala^cznik do zarz^dzenia Nr 03/13
Wqjta Gminy Waganiec z dnia 17 stycznia 2013 r.

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ

§1
1. Komisja konkursowa (zwana dalej komisjaj jest organem opiniodawczo

doradczym dla Wqjta Gminy Waganiec w zakresie opiniowania ofert konkursowych
na udzielenie wsparcia finansowego w formic dotacji na realizacj? zadania wlasnego
w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec.

§2
1. Komisja powolywana jest na potrzeby zaopiniowania konkursow ofert.
2. Komisja skiada si§ z trzech osob. Prawomocne posiedzenia komisji moga^ si$

odbywac przy obecnosci wszystkich czlonkow komisji.
3. W sklad komisji wchodzaj

-jeden przedstawiciel Rady Gminy Waganiec,
-dwoch pracownikow Urz^du Gminy - wskazanych przez Wqjta Gminy.

4. Przed przystapieniem do rozpatrywania ofert na udzielenie wsparcia finansowego
w formie dotacji na realizacje^ zadania wlasnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie
Waganiec, czlonkowie Komisji Konkursowej skladaja^ oswiadczenie na druku stanowiajcym
zal^cznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Brak podpisu czlonka Komisji
na oswiadczeniu wyklucza go z udzialu w pracach Komisji.

5. Posiedzenia komisji odbywaja^si? w Urz^dzie Gminy Waganiec.
6. Czlonkowie komisji wykonuja^ swqj mandat nieodplatnie.

§3
1. Przy ocenie ofert konkursowych komisja kieruje si§ kryteriami okreslonymi

w ogloszeniu konkursowym oraz w Uchwale Nr III/12710 Rady Gminy Waganiec z dnia 20
grudnia 2010 r. w sprawie okreslenia warunkow i trybu finansowania zadania wlasnego w
zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec.

2. Komisja dokonuje oceny oferty pod wzgl^dem:
a) formalnym, czy oferta zostala zlozona przez uprawniony podmiot, czy zostala

zlozona w terminie, czy podpisana zostala przez osoby umocowane do reprezentacji oraz czy
z oferty i zal^czonych do niej dokumentow wynika, ze zawiera wszystkie informacje
wymienione w ogloszeniu o konkursie,

b) merytorycznym, rodzaj i eel zadania, sposob realizacji zadania, kosztorys
(w szczegolnosci na rodzaj kosztow), udzial srodkow wlasnych i posiadanych z innych
zrodel, zasoby kadrowe, dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan z zakresu sportu
kwalifikowanego, wyniki we wspolzawodnictwie sportowym, osia^gni^cia, doswiadczenie,
referencje, dotychczasowa^ wspolprac^ z gmina^, w tym rzetelne i terminowe wywiqzywanie
si§ z zawartych w cia^gu 2 lat umow i porozumien.

3. Oceny merytorycznej oferty czlonkowie komisji dokonuja^ indywidualnie
przyznaja^c odpowiednio punkty od 1 do 5 oceniaja^c odpowiednio kryteria wymienione
w ust. 2 pkt. b.

4. Czlonkowie Komisji oceny oferty dokonuja^ na druku arkusza oceny oferty, ktory
stanowi zala^cznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

5. Ocene_ koncowa^ oferty stanowi suma punktow wszystkich czlonkow komisji.



6. Podstawa_ do wyboru przez komisje_ konkursowa^ oferty jest uzyskanie przez
co najmniej poiowy mozliwych do uzyskania punktow.

§4
Z posiedzenia komisja sporza^dza protokol, ktory przekazuje Wojtowi Gminy

Waganiec.
§5

Wojt po zapoznaniu si§ z przedstawiona^ przez Komisje^ dokumentacja^podejmuje
decyzj? o wyborze ofert i wysokosci przyznanej dotacji.

§6
Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania przez Wojta Gminy Waganiec

Zarza^dzenia w sprawie jego przyj^cia i powolania sktadu komisji konkursowej.


