
ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2023 
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW 

z dnia 12 stycznia 2023 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje 
pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej 

Człuchów w 2023 r. 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) i w wykonaniu uchwały nr XLV.375.2022 Rady 
Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok” zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe 
w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów. 

§ 2. Komisję Konkursową powołuje się w następującym składzie: 

1) Dorota Cieplińska – przedstawiciel Gminy Miejskiej Człuchów; 

2) Justyna Gołębiewska - przedstawiciel Gminy Miejskiej Człuchów; 

3) Alicja Defińska - przedstawiciel Gminy Miejskiej Człuchów; 

4) Grażyna Radziemska - osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom. 

§ 3. Regulamin Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert stanowi załącznik 
Nr 1 do zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz 
 
 

mgr Ryszard Szybajło 
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Regulamin 
Komisji Konkursowej 

do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 
 
§1. 
1. Regulamin określa tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w 
otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego na terenie Gminy 
Miejskiej Człuchów.  
2. Regulamin nie ma zastosowania do wyłonienia podmiotów dla realizacji zadań  
w ramach inicjatywy lokalnej oraz zadań, dla których przepisy szczególne przewidują odrębny tryb zlecania. 
 
§2 
1. Komisja Konkursowa powoływana jest wśród osób, o których mowa w art. 15 ust. 2b, 2d i 2e ustawy o 
pożytku publicznym, czyli przedstawicieli organu wykonawczego jst ogłaszającej konkurs, osób 
wskazananych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie, osób posiadających 
specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 
2. Komisja konkursowa powoływana jest w formie zarządzenia Burmistrza Miasta Człuchowa. 
3.  W skład Komisji Konkursowej może wchodzić do 6 członków, w tym przewodniczący. 
4. Organizacje pozarządowe zgłaszają swoich przedstawicieli do komisji konkursowych  
w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji 
konkursowych, które jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.czluchow.eu 
5. Zgodnie z §10 ust. 2 "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z Organizacjami Pozarządowymi 
na 2023 r." w skład Komisji Konkursowej wchodzi: 

a) trzech wyznaczonych przez Burmistrza przedstawicieli Gminy, 
b) trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych  

w art.3 ust. 3 Ustawy wskazanych przez organizacje pozarządowe i wybranych przez 
Burmistrza, 

6. W przypadku nieobecności członków Komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie, pod 
warunkiem, że biorą w nim udział co najmniej 3 osoby. 
7. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, jeżeli: 

  żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej 
  wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, 
  wszystkie powołane w skład komisji osoby, podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 

2d lub art. 15 ust. 2f 
8. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 
9. W pracach Komisji mogą dodatkowo brać udział z głosem doradczym także inne osoby, posiadające 
doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu. 
10. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego. 
11. Funkcję sekretarza pełni pracownik Urzędu. 
 
§3 
1. Komisja Konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym. 
2. Komisja Konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących czynności: 

  zapoznaje się z podmiotami, które złożyły oferty, 
  wypełnia oświadczenia dopuszczające bądź wyłączające z postępowania 
  sprawdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, 
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Burmistrza Miasta Człuchów
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  po zapoznaniu z merytoryczną treścią ofert, każdy członek Komisji dokonuje indywidualnie 
punktowej oceny na platformie WITKAC.PL, zgodnie z wskaźnikami określonymi w 
ogłoszeniu konkursowym, oraz proponuje wysokość dotacji, 

  sporządza protokół z prac Komisji, odczytuje jego treść i podpisuje protokół.  
 
3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia: 

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, 
b) kalkulację kosztów realizacji zadania,  
c) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczonych otrzymanych dotacji w latach 

poprzednich, jesli dotyczy. 
4. Przeprowadzona przez Komisję Konkursową ocena ofert zostanie niezwłocznie przedstawiona 
Burmistrzowi, który dokona ostatecznego wyboru i zdecyduje o wysokości dotacji. 
5. Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert. 
 
 
 Burmistrz 

  
mgr Ryszard Szybajło 
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