ZARZĄDZENIE Nr 5/2014
Wójta Gminy Lutowiska
z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie organizacji, ustalenia zasad przeprowadzania otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Lutowiska w 2014 roku, oraz oceny
i kontroli realizacji zleconych zadań
Na podstawie art. 26 ust.1 i art.30 ust.1 i ust 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591ze zm.); art.5 ust.1 i ust.
2 pkt.1, art. 11 ust.1 i 2 , art.13, art.15, art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z
późn. zm.); art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z
2009 Nr 157 poz. 1240) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXII/178/2013 Rady Gminy
Lutowiska z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie programu współpracy Gminy Lutowiska z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2014 rok
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1.
1. Do przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Lutowiska powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1/Z-ca Wójta/Sekretarz Gminy
2/ Skarbnik gminy lub wyznaczony przez niego pracownik
3/Pełnomocnik wójta do współpracy z organizacjami pozarządowymi
2. W skład Komisji Konkursowej wejdzie co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji
pozarządowych, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w
konkursie, wybranych w otwartym naborze kandydatów na członków komisji
konkursowych z zastrzeżeniem art.15 pkt. 2da ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z
późn. zm.)
3. W przypadku konieczności wyłączenia pracownika o którym mowa w ust.1 Wójt
wyznacza innych pracowników Urzędu Gminy w skład Komisji Konkursowej.
§ 2.
Zasady pracy Komisji Konkursowej oraz tryb wyboru ofert określa Regulamin otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o
działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 3.
Wykaz zadań publicznych, na które ustalono dotacje celowe, zasady przyznawania dotacji,
terminy i warunki realizacji zadania, termin i sposób składania ofert, termin tryb i kryteria
stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin realizacji zadań określony został w
Ogłoszeniu Wójta Gminy Lutowiska w sprawie otwartego konkursu ofert stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Kontroli i oceny realizacji zamówienia w trakcie jak i po jego zakończeniu dokonuje
Komisja Konkursowa na podstawie upoważnienia Wójta Gminy.
§ 5.
Komisja o której mowa w §1 pełni rolę Zespołu Oceniającego sprawozdania częściowe
i końcowe w przypadku jeżeli Wójt nie powoła do tego celu innego organu.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

