WÓJT GMINY
KRASO CIN
ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin

ZARZĄDZENIE NR 23/22
WÓJTA GMINY KRASOCIN
z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego
konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.
zm.) oraz Uchwały nr XL/344/21 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego Programu
Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3.
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Swiętokrzyskiego
poz. 4180)
zarządza się, co następuje:
1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego
konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 15/22 Wójta Gminy Krasocin z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, zwaną dalej „Komisją" w składzie:
1) Paweł Włodarski - Przewodniczący;
2) Agnieszka Kum - Sekretarz;
3) Renata Łapot - Członek;
4) Monika Bukowska - Członek.
2. Zasady i tryb działania komisji określa regulamin pracy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy
Krasocin odpowiedzialnemu za realizację zadania.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Ireneusz

Załącznik do zarządzenia Nr 23/22
Wójta Gminy Krasocin
z dnia 23 lutego 2022 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJ[ KONKRSOWEJ

1. Regulamin określa tryb działania komisji konkursowej, zwanej dalej „Komisją" powołanej do opiniowania
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.
2. Komisja działa na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XL/344/21 Rady
Gminy Krasocin z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Swiętokrzyskiego poz. 4180).
3. Członkowie Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków składają
oświadczenie o związaniu lub o braku związania z podmiotami uczestniczącymi w postępowaniu o udzielenie
dotacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Komisja Konkursowa rozpoczyna pracę w siedzibie Urzędu Gminy w Krasocinie przy ul. Macierzy
Szkolnej I w terminie i miejscu określonym przez jej Przewodniczącego.

5. Komisja Konkursowa może prowadzić prace, jeżeli wjej posiedzeniach bierze udział co najmniej
3 członków, w tym Przewodniczący Komisji.
6. Członkowie Komisji rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności.
7. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Członek
Komisji.
8. Z przebiegu pracy Komisji sporządza się protokół, który zawiera:
1) oznaczenie misja i terminu posiedzenia;
2) listę obecności członków Komisji;
3) wykaz ofert, które spełniają wymogi formalne;
4) wykaz ofert, które zakwalifikowano do realizacji zadania publicznego wraz z proponowaną kwotą dotacji.
9. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i podziale środków podejmuje Wójt Gminy Krasocin po zapoznaniu
się z opiniami komisji.
10. Wyniki konkursu ofert ogłasza się poprzez zamieszczanie ich:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krasocin;
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasocin.

WÓJT GźMINY
Ireneusz Wściński

Załącznik do regulaminu pracy komisji konkursowej

Krasocin, dnia

(Imię i nazwisko członka komisji konkursowej do opiniowania ofert)

Zarządzenie nr 15/22 Wójta Gminy Krasocin z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Oświadczam, że:
I. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związania z tytułu przysposobieni,
opieki, kurateli z którymkolwiek z członków władz oferentów ubiegających się o finansowanie zadania ze środków
gminy Krasocin;
2.
nie pozostaje w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z żadnym z oferentów ubiegających się
o finansowanie zadania;
3.
nie jestem członkiem żadnej z władz oferentów ubiegających się o finansowanie zadania ze środków gminy
Krasocin.
4.
nie pozostaję z żadnych z oferentów ubiegających się o finansowanie zadania ze środków gminy Krasocin
w innych relacjach, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;
zobowiązuję się do nieujawniania informacji o przebiegu prac komisji konkursowej, w tym złożonych ofert,
5.
przebiegu głosowania.

podpis składającego oświadczenie członka komisji
konkursowej do opiniowania ofert

