Zarządzenie Nr 59/2012
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie profilaktyki
uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) oraz § 8
ust. 1 Uchwały Nr 85/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia
„Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów
alkoholowych:
1. Beata Przysowa - przewodnicząca Komisji (przedstawiciel Urzędu Gminy Celestynów).
2. Paweł Mucha - członek Komisji (przedstawiciel Urzędu Gminy Celestynów).
3. Ilona Bąk - członek Komisji (przedstawiciel Urzędu Gminy Celestynów).
4. Anna Michalska - członek Komisji (przedstawiciel Urzędu Gminy Celestynów).
5. Edyta Krzemińska- członek Komisji (przedstawiciel organizacji pozarządowej).
§2
Powołana Komisja Konkursowa działa według zasad określonych w rozdziale VII „Programu współpracy
Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2012”
§3
Ustalam wzór karty oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam p. o. Kierownika Referatu Promocji, Kultury i Sportu.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów
/-/ mgr inż. Stefan Traczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 59/2012
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 24 maja 2012
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień
i rozwiązywania problemów alkoholowych

Konkurs ogłoszony zarządzeniem
Nazwa zadania nr …......
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr ...
Nr złożonej oferty
Nazwa i adres oferenta
Wnioskowana kwota

I. Zakres rzeczowy oferty

max. 10 pkt.

1 Spójność zadania określonego w ogłoszeniu i złożonej ofercie

0-5 pkt.

merytoryczna
oferowanego
zadania
publicznego
2 Zawartość
(nowatorstwo, poziom artystyczny, atrakcyjność dla odbiorców)

0-5 pkt.

II. Potencjał realizacyjny i efekty wykonania zadania
1 Doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju
(zasady punktacji, łączna liczba punktów nie może przekroczyć 10 pkt.:
- oferent otrzymuje 3 punkty za każde zrealizowane zadanie publiczne,
zlecone przez Gminę Celestynów oraz terminowe i prawidłowe
rozliczenie udzielonej dotacji,
- oferent otrzymuje 1 punkt za każde zrealizowane zadanie publiczne,
zlecone przez inną jednostkę administracji publicznej.)
2 Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego (zasięg
oddziaływania, dostępność dla odbiorców)
(zasady punktacji:
0-15 uczestników - 0 pkt.
16-25 uczestników - 3 pkt.
26-50 uczestników - 6 pkt.
pow. 50 uczestników - 10 pkt.)
3 Oferent posiada zasoby kadrowe niezbędne do realizacji zadania
(zasady punktacji - łączna liczba punktów nie może przekroczyć 10 pkt.:
- za każdy posiadany zasób kadrowy niezbędny do realizacji zadania
oferent otrzymuje 2 punkty,

max. 40 pkt.
0-10 pkt.

0-10 pkt.

0-10 pkt.

- za każdy posiadany zasób kadrowy niezbędny do realizacji zadania
wykonujący pracę w ramach wolontariatu oferent otrzymuje 3 punkty.)
4 Oferent posiada zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji
przedmiotowego zadania
(zasady punktacji: za każdy posiadany zasób rzeczowy niezbędny do
realizacji zadania oferent otrzymuje 2 punkty, jednak nie więcej jak 10
pkt.)
III. Kalkulacji kosztów realizacji zadania i potencjał finansowy

0-10 pkt.

max. 30 pkt.

1 Kosztorys zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
publicznego (m.in. czytelność kalkulacji kosztów, adekwatność kosztów
do działań)

0-10 pkt.

2 Finansowy wkład własny, środki z innych źródeł
(zasady punktacji: jeżeli oferent przewiduje wkład w wysokości:
0-14% - 0 punktów
15% - 1 punkt
16%-20% - 5 punktów
pow. 21% - 10 punktów)
3 Wpłaty i opłaty adresatów zadania
(zasady punktacji: jeżeli oferent przewiduje pobieranie opłat od
adresatów zadania w wysokości:
0-3% wkładu własnego - otrzymuje 10 punktów
4-6% wkładu własnego - otrzymuje 5 punktów
7-12% wkładu własnego - otrzymuje 1 punkt
pow. 13% wkładu własnego - 0 punktów)

0-10 pkt.

SUMA:

0-10 pkt.

80

Dodatkowe uwagi:
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imię i nazwisko oceniającego
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podpis

