
Zarządzenie Nr 11/2009 
Burmistrza Borku Wlkp. 
z dnia 6 marca 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Opiniującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu 
gminy na realizację zadań publicznych należących do zadań gminy 
organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom 
administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 6 ust.7 programu 
współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 przyjętego 
uchwałą Nr XXIV/184/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 października 
2008 roku zarządzam co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Opiniującą jako organ opiniodawczo - doradczy w składzie:
1) Jolanta Majchrzak
2) Łukasz Musieliński
3) Bernadeta Marciniak

§ 2. Zadania komisji określa regulamin pracy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burm^trz

Maritoa/j ańczak

Opracowała:
Jolanta Majchrzak



Załącznik
do zarządzenia Nr 11/2009 
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 06.03.2009

Regulamin pracy 
Komisji Opiniującej

§ 1. Zadaniem komisji jest:
1) rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy 

Borek Wlkp.;
2) przedstawienie propozycji dotacji dla podmiotów występujących w konkursie;
3) sporządzenie protokołu końcowego z pracy komisji.

§ 2.1. Komisja przy ocenie wniosków kieruje się następującymi kryteriami oceny ofert:
a) merytoryczne - zbieżność oferty z przedsięwzięciami i oferowany zakres działań 

(ocena w skali 0-10),
b) społeczne — dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców 

i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi 
świadczone w ramach projektu (ocena w skali 0-10),

c) finansowe - koszty realizacji planowanego zadania, udział środków własnych oraz 
z innych źródeł finansowania (ocena w skali 0-10),

d) organizacyjne - posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie (ocena w skali 
0-10),

e) analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych latach (ocena 
w skali 0-10)
- nie dotyczy podmiotów, które rozpoczęły działalność w 2009r.

2. Minimalna liczba punktów uprawniająca oferenta do otrzymania dotacji wynosi 50% 
możliwych do uzyskania, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała 
największą ich liczbę.

3. Każdy z członków Komisji przyznaje punkty w skali od 0 - 10 za poszczególne 
kryteria, o których mowa w ust. 1.

§ 3.1. Rozstrzygnięcie konkursu następuje po dokonaniu oceny wszystkich ofert 
przedłożonych komisji.

2. Komisja Opiniująca rozstrzygając konkurs podejmuje decyzję kierując się 
kryteriami wymienionymi w § 2 niniejszego regulaminu.

3. Ofertę, która otrzymała ocenę pozytywną, komisja przedstawia Burmistrzowi 
Borku Wlkp. z propozycją dotowania i wysokości dotacji.

4. Ofertę, która otrzymała ocenę negatywną wraz z uzasadnieniem dołącza się do 
protokołu.

§ 4. Podjęcie decyzji, o której mowa w § 3 następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów.

§ 5. Prace komisji dotyczące danego otwartego konkursu ofert kończą się w momencie 
przedstawienia Burmistrzowi Borku Wlkp. protokołu końcowego.


