AO.524.00001.2018
Nr RO.00002/18

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych
do Komisji Konkursowej
Na podstawie art. 15 ust. 2a z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.), pkt. IX Rocznego programu współpracy gminy
Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
przyjętego Uchwałą XXIX/355/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 listopada 2017r. w związku
z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr RO - 00001/18 (ogłoszenie zamieszczone
na www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Interesanta Urzędu
Gminy i Miasta w Kleczewie dnia 5 stycznia 2018r.) na realizację zadania publicznego:


Rodzaj zadania: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.



Tytuł zadania: Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci
i rodzin z terenu gminy Kleczew.



Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 30.000,- zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych).

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do prac w Komisji Konkursowej w celu
opiniowania złożonych ofert.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o powołaniu do Komisji Konkursowej
decyduje kolejność zgłoszeń.
Komisja Konkursowa będzie opiniować złożone oferty zgodnie z kryteriami zawartymi w tabeli:
Ocena merytoryczna oferty
Ocena możliwości realizacji zadania publicznego

0-5 pkt.

Ocena racjonalności kosztów przedstawionych w kosztorysie, ich zasadność
i konieczność poniesienia w celu realizacji zadania publicznego

0-5 pkt.

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania publicznego oraz kwalifikacje
i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania publicznego

0-5 pkt.

Ocena udziału środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na
realizację zadania publicznego

0-5 pkt.

Ocena planowanego udziału wkładu rzeczowego, osobowego, w tym
świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków

0-5 pkt.

Ocena oferenta w przypadku, gdy w latach poprzednich realizował zlecone
zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposobu
rozliczenia otrzymanej na ten środków

0-5 pkt.

Razem

Max. 30 pkt.

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli:
1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub
2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3. wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu
na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23
ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zgłoszenia należy składać do 19 stycznia 2018r. do godz. 14:00 do Sekretariatu Urzędu Gminy
i Miasta w Kleczewie (o przyjęciu zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do Sekretariatu
Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie).

Załącznik do Ogłoszenia Nr RO - 00002/18

Pieczątka nagłówkowa organizacji

…...............…......, dn. …..........2018r.

Sz. P.
Marek Wesołowski
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew

Zgłoszenie przedstawiciela organizacji pozarządowej
do prac w Komisjach Konkursowych
Odpowiadając na Ogłoszenie Nr RO – 00002/17 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew w sprawie
naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej
złożone oferty w otwartym konkursie ofert, na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej w formie powierzenia.


Rodzaj zadania: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.



Tytuł zadania: Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci
i rodzin z terenu gminy Kleczew.



Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 30.000,- zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych).

zgłaszam:
Panią/Pana ……………………..…………….. – ………………………………………..
(funkcja pełniona w organizacji)

Jednocześnie oświadczam, że wyżej wskazana/y reprezentująca/y
…………………………………………................................................................................................
(nazwa organizacji)

zgłoszona/y do prac w Komisji Konkursowej nie bierze udziału w otwartym konkursie ofert
na realizację ww. zadania.

Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.) dotyczące wyłączenia pracownika.

