
ZARZĄDZENIE Nr 229/22 

WÓJTA GMINY ŁOMAZY 

 
z dnia 11  stycznia 2022 roku 

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Łomazy w 2022 roku  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 

1834) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz.U. z 2021 r., poz. 1535) zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

Powołuję Komisję konkursową do wyboru najkorzystniejszych ofert składanych w otwartym konkursie ofert 

na realizację zadań publicznych w następującym składzie:  

1. Jolanta Kapczuk – Przewodnicząca 

2. Grzegorz Kowalewski – Sekretarz 

3. Agnieszka Horaczyńska – Członek Komisji 

4. Monika Dziobek – Członek Komisji 

5. Joanna Rogalska – Członek Komisji 

§ 2 

1. Do zadań Komisji konkursowej należy: 

1) opiniowanie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, 

2) proponowanie zakresu dofinansowania poszczególnych ofert, 

2. Przy rozpatrywaniu ofert w konkursie otwartym Komisja uwzględnia następujące kryteria: 

1) Przygotowanie organizacji do realizacji zadania: 

1.1. Dotychczasowe doświadczenie we współpracy z organizacją max 5 pkt. 

1.2. Doświadczenie w realizacji podobnych zadań  max 10 pkt. 

2) Sposób realizacji zadania: 

2.1. Zgodność oferty z założeniami konkursu  max 5 pkt. 

2.2. Adekwatność i jakość przyjętych metod i działań do realizacji zadania max 10 pkt. 

2.3. Efekty realizacji zadania w stosunku do założeń konkursu  max 15 pkt. 

2.4. Zaangażowanie lokalnych partnerów w realizację projektu  max 5 pkt. 

2.5. Harmonogram działań w odniesieniu do zadania  max 5 pkt. 

3) Promocja gminy i zasięg informacyjny max 10 pkt. 

4) Budżet zadania: 

4.1. Ogólny i jednostkowy koszt realizacji zadania  max 20 pkt. 

4.2. Przejrzystość kalkulacji  max 10 pkt. 

4.3. Wkład ze źródeł innych niż budżet gminy max 5 pkt. 

 

                                                                              § 3 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji konkursowej 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                 

                                                                                                                 Wójt Gminy Łomazy  

                                                                                                                  /-/  Jerzy Czyżewski                                                                               


