Załącznik do
Zarządzenia Nr 23/2018
Starosty Olkuskiego
z dnia 5.04.2018 r.

Regulamin komisji konkursowej
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”

§ 1.
1. Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, może liczyć do 8 osób.
2. Skład Komisji ustala Starosta Olkuski w drodze zarządzenia.
§ 2.
Do zadań Komisji należy:
1. ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści
ogłoszonego konkursu;
2. przygotowanie dla Zarządu Powiatu w Olkuszu rekomendacji.
§ 3.
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
2. Przewodniczącym komisji konkursowej jest Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
i Promocji.
3. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Komisja realizuje swoje zadania, jeżeli w posiedzeniu bierze udział Przewodniczący oraz
co najmniej dwóch jej członków.
5. Komisja rozpatruje oferty bez zbędnej zwłoki, od ostatniego dnia składania ofert.
6. Członek Komisji związany z Podmiotem wnioskującym o dotację (członek stowarzyszenia,
wolontariusz, członek władz czy też członek władz związków stowarzyszeń) zostaje
wyłączony z prac Komisji w zakresie, w którym rozpatrywana jest oferta.
7. Każdy członek Komisji przed rozpoczęciem działalności Komisji, jest zobowiązany do
złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie, o której mowa w pkt. 6.
8. Komisja rozpatruje oferty z zachowaniem warunków określonych w art. 15 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.
poz. 450).
§ 4.
Postępowanie konkursowe Komisja przeprowadza w następujących etapach:
1. Sprawdzenie czy oferty spełniają wymagania formalne przewidziane w Regulaminie
konkursu;
2. Podjęcie decyzji o dopuszczeniu do rozpatrzenia ofert spełniających wymagania formalne
lub o odrzuceniu ofert nie spełniających tych wymagań;
3. Merytoryczna ocena ofert dopuszczonych do rozpatrzenia;
4. Wyłonienie przez Komisję konkursową oferty/ofert;
5. Rekomendacja Zarządowi Powiatu w Olkuszu pozytywnie zaopiniowanych ofert.
§ 5.
1. Kryteria oceny formalnej, w szczególności kryteria określone w art. 15 ust 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wraz ze skalą punktową zawarte są
w ogłoszeniu konkursowym;
2. Na podstawie przyznanej punktacji sporządza się listę ofert z wyszczególnieniem ilości
uzyskanych punktów;
3. Komisja rekomenduje Zarządowi Powiatu w Olkuszu oferty, które uzyskały największą
ilość punktów;

4. Z czynności Komisji sporządza się protokół przekazywany Zarządowi Powiatu w Olkuszu
wraz z listą zaopiniowanych ofert; protokół podpisują członkowie Komisji;
§ 6.
Komisja ulega rozwiązaniu po przeprowadzeniu postępowania konkursowego.
§ 7.
Obsługę Komisji zapewnia Wydział Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego
w Olkuszu – odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania konkursowego.
§ 8.
Regulamin Komisji wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia, do którego niniejszy
Regulamin stanowi załącznik.

Starosta Olkuski
/-/ Paweł Piasny

