Załącznik do Ogłoszenia otwartego
Konkursu ofert na realizację zadań Powiatu
Żarskiego z dnia 27.12.2017 r.
Regulamin Pracy Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

1. Każdorazowo w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań
publicznych powołuje się Komisję Konkursową, zwanej dalej Komisją. Komisja i jej
przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Starosty Żarskiego w celu opiniowania
złożonych ofert w otwartych konkursach ofert.
2. W skład Komisji konkursowej wchodzą:
a) przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żarach i Zarządu Powiatu Żarskiego – w tym co
najmniej przewodniczący Komisji i jeden członek,
b) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie, (wyłączenie następuje w przypadku ocen ofert
złożonych przez te organizacje),
c) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe w konkursach obejmujących dziedziny ich
działalności statutowej będą włączane do składu Komisji na podstawie zgłoszenia
przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych lub na podstawie pisemnego
zaproszenia,
d) z głosem doradczym w pracach Komisji mogą brać udział osoby posiadające specjalistyczną
wiedzę w dziedzinie, w jakiej organizowany jest konkurs.
3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w
odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować
zadanie publiczne,
d) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych
źródeł na realizację zadania publicznego,
e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną
członków,
f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach
poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i
terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
4. Ocena dokonywana jest na indywidualnych kartach ocen, które otrzymuje każdy z członków
Komisji.
5. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu.
Z czynności dokonywanych na każdym z posiedzeń Komisji sporządza się protokół. Komisja
ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia (dokonania wyboru) przez Zarząd Powiatu Żarskiego
wyników konkursu. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na
posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.
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6. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania wniosków
o uzyskanie środków finansowych. Jej decyzja nie jest zatem wiążąca dla organu ogłaszającego
konkurs.
7. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego dokonuje Zarząd
Powiatu Żarskiego.
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