
Załącznik do Uchwały Nr 7/14/2011 
Zarządu Powiatu w Kluczborku 

z dnia 31 stycznia 2011 r. 

 
 

Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat 
organizacjom pozarządowym stanowiący załącznik do niniejszej uchwały 

 
 

§  1. 1. W celu opiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert ogłoszonych 
przez Zarząd Powiatu w Kluczborku zwany dalej Zarządem w drodze uchwały powołuje 
pięcioosobową komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 
na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym, 
zwaną dalej komisją. 

2. W skład komisji wchodzi dwóch przedstawicieli Zarządu, jeden przedstawiciel 
Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz dwóch przedstawicieli reprezentujących 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności 
publicznej i o wolontariacie z wyłączeniem biorących udział w konkursie. 

3. Zarząd powołując komisję wskazuje jej Przewodniczącego. 

4. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera sekretarza komisji. 

5. W skład komisji mogą ponadto zostać powołane, z głosem doradczym, osoby 
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań, których 
konkurs dotyczy. 

6. W pracach komisji nie może brać udziału osoba, w stosunku do której zachodzą 
przesłanki określone w art. 24 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),  dotyczące 
wyłączenia pracownika. 

7. Wszyscy członkowie komisji przed rozpoczęciem prac komisji są zobowiązani do 
złożenia pisemnego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 regulaminu. 

 

§ 2. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów. 

2. Uczestnictwo w komisji jest całkowicie nieodpłatne i dobrowolne. 

3. Prace komisji konkursowej są prowadzone jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co 
najmniej połowa jej składu. 

4. Decyzje komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu 
komisji, w głosowaniu jawnym. 

 

§ 3. 1. Do zadań komisji należy: 

1) Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści  
    ogłoszonego konkursu; 
2) Proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie  
    oceny ofert. 

 

§ 4. 1. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół zawierający: 
informację o liczbie zgłoszonych ofert, nazwy podmiotów i zadań, uzasadnienie wyboru 
podmiotu lub uzasadnienie odmowy, proponowane kwoty dotacji przyznanych na 
wsparcie realizacji każdego z zadań. 

2. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz komisji. 

3. Ostateczną decyzję o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu 
w Kluczborku.  
  

 


