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VJojta GminY Lubsza
z dnia 03'08.20]5r.

w spralvie pa'6rdania kcmisji konkursowej i okredlenia regulaminu jej prac

Dziaiaj4c na po<isiawie ari. 45 ustawy z rinia 4 luiego 20i i r. o opiece_ nari <izieimi w

wiekr_r do lat j pr" IJ z2el3 r poz 1457)oraz na zasada-eh usta-wy z dnia 24 kwietnia- 2003r

o dzialalnogci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. zZAl4 r. poz. 1118 z poin. zm')

zar z4dzarc- co nastgprje :

$ 1

1.powo lujq KomisjgKonkursow4doopiniowaniazlozonych ofertwkonkursie otwartym

ogloszonym pr"*r W61i; Gminy Lubsza w dniu 03.08.20i5r. na wyb6r dziennegc opiekuna

spraw-rj4cego apie.kq nad dziedmi w wieku do lat 3

2. W sklad Komisji Konkursowej, o kt6rej mowa w ust.l wchodzq:

1) Pani MelgorzffiaY'i*ra - Prze"wodnicz4;y Komisji;

2) Pani Anna Bireeka - Setretarz Komisji;

3) Pani Magdalena Jeruszka - Czlonek Komisji'

$ 2

l. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zwolanych przez Przewodniczqcego

Komisji. W przypadb jego nieobecnofci prawomocnym zastEpcq zostaje inny czlonek

Komisji 'a;skazany Przez V'ra;ta.
Z. Komisja Konkursowa olrraduje na posiedzeniaeh zamknigtyeh bez udziafu oferent6w.

3. tr'przypadku nieobecno$ci cilonkaKomisji posiedzenie odbywa sip w zmniejszonym

spaOzie, pod warunkiem. 91ebierzew nim udzial co najmniej polowa jej skladu, lecz nie

mniej nie dw6ch cztonk6w.
4. Komisja_ poclqmuje rozstrz,vgnigcia, zwykl4 wigksac*ciq glcsow"

5. .. W pt ypubt ,r iO*n j liczby glosow decyduje glos przewodniczacego, aw przypadku jego
' 

nieobecnosci * glos innego czlonka Komisji wskazanego pfzez W6jt1

6. Komisja Koakuiso-*'a ofrniuj* oferty pad *zgtqdem ich popra*:rcfci formalnej oraz pcd

wzglqdem merytoryezn1rm, rgodnie zkryteriami i warur,kami wskazanymi w ogloszeniu

otwartego konkursu ofert,
7. U kandydata moie byd dokonana weryFrkacja warunkow zgodnie z przepisami ustawy

o opiece nad dzie6mi w wieiru do iai 3. Dokonana weryfikacja becizie stanowid skiadowa

prz,v oc.enie me.4rtorycznej zlozcnej ofett przez Komi sj q Konkr-rrsow4

8. W irzypadtu UiatOw formalnyc"tr- (np. oferta nie zawiera wszystkich wymaganych

prawidtowo wypelnionych i pcdpisanych zal4cznik6w okre6lonych w ogloszeniu) Kcmisja

Konk'.irso'wa odr"auca cfu*Y.
g. Jeieli jest to konieczne do wyraienia opinii, Komisja wz,vwa oferenta do zloienia

wyja$niefr.
IO. Z pracy Komisji Konkursowej spatz4dza sig prolokol obejmuj4cy w szczeg6lnoici:

ii imiona i nazwiska czlonk6w Komisji konkursowej,

Z> liezbg zgloszoayeh ofe-rt, wtyrn ofert oelrzseonyeh;

3i opinii.i 
"aLresle 

spelnienia przezoferty warunk6w konkursu oraz ich jako5ci

merytorycznej;
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4) propozycjgrozstrzygnigcla.
5i karty oceny i*,<a zalqczniki dc proiokeiu.

protokol prury fomisji Konkursowej podpizuj4 wszyscJ czJonkowie bior4ey udzia-l w jej

posiedzeniu
W Komisji nie mog4 zasiadai urzgdnicg kt6rzy byliby w jakiS spos6b zuriEzanr

z oferentem -
Do czlonkow Komisji Konkr-rrsowej biora.c,rrch udzial w opiniowaniu ofert stosule sig

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz'

IJ z2}13r. poz.267 zp6in zm.) dotyczqce wylEczenia pracownika.

Na piei-wszym posiedaeniu kazdy czlonek Kcmisji Kcnkurscwei z*-bcwi4zany jesi do

ztoienra pise*negg er$wiadezenia stanowi4cego Zal1eznik nr 3 do niniejszego

Zan4dzenia.
Jezeli wskutek wyl4czenia czlonka Komisji Konkursowej" o ktdrym mowa w art. 15

usi.2f ustawy o dziaiainosci po4ruiru pubiicznego i o woiontariacie, jego rezygnacji,

nieobeenoici *ltro inaej przeszkody Komisja stala siq niezdolna- do pedejmcwaata

decyzji, W6jt w drodze zarc1dzeniapowigksza lub zmienia sklad Komisji .

$ 3

1. Na etapie ocenJr formalnej Komisja Konkursowa:
1) stwierdza liczbq zlozonych ofert w danym obszarze jej dzialania;

2) otwiera koperty z ofertami;
3i usiaia, ktgri r oiert spelniaj4 wymogi formaine zgutinie zKari4 Oceny Formalnej

O&rty okre*looa. zZal4eznikunr I u,wzglgdaiaj4e kryte-ria fr-rrmalne ebowia.zkowe;

4) bada inne dokumenty wskazane w ogloszeniu konkursowym;
5) sporz4dza prctokol z calosci prac i poddaje dalszej ocenie rnerytorycznei .

2. lJa etapie o"lny- merytcrycznej Kamis;a Kcnli'*rso'wa ocenia merytorycznie oferty,

kt6re przeszl,v poz,vt wnie weryfikaeiI fc-rrmaln4.

3, Oceni merytorycini, o kt6rej mowa w ust. 2, polega w szczeg6lnofci na ocenie

mozliwoici realizacj i zadania przez oferenta.
Komisja Konkurscwa pod oceng bierze .
1) warunki loka-lowe do rea-lizacji za-dania,

" 2), kwalifikacje i doswiadczenie w zakresie opieki nad dziecmi
' 
3) proponowane standardy udzielanych $wiadczefi poprzez :

a. farmy'wspolpracy z rodzicami dziecka;
b. zajqcia opiekuriezo-wyehowawcze i edukae,vjne,

psychomotoryczny dzieci, ich wiek i predyspozycje;

4) dysponowanie wolontariuszem;
5) przedsiawione rekomendacje i opinie-

4. Ola kaidej aceny o&rty Kamisja- Konk-r-rrsowa sporz4dza Ka-rtq Oeeny L{er14oryeznej

okreflon4 z Zatr4czruku nr 2, w kt6rej wpisuje liczbg punkt6w przyznanych przez

poszczegolaych czlonk6w kondsji.
5. kamisja fonkursc-wa sp*re4dza w'y-kaa wszysikich aftrt z uwzglgdr:ieniem punktacji.

6 Na podstawie protokolu Komisja Konkursowa sporzqdza informacjq na temat ofert,

ktori otrrymalyrekomendacjg do realizacji zadania, celem przedlozenia Wojtowi Gminv.

7. Ostateczn4 deeyzjqco do wyboru oferty podejmuje Wojt Gminy, co stanowi podstawq do

sporzEdzenia og&cszenia wynikow otwartego koni<ursu oferi, ictdre zawiera w

siezegolnosei nar.wE gft-re-nta, nazrr./g zaelania publieznego, raysokerid prryzru-nyeh

irodkow publicznych.
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w wieku do lat 3,

uwzglEdniaj4ee rozw6j



8. Wyniki otwartego ko-nkursu ofert, oglasza sig bez zbgdnej awloki poprzezwywieszerue
na tablicy ogloizeri Urzgdu Gminy Lubsza, na stronie internetorn'ej U;zqtiu Gminy w
Lubszy: *-*.lrrbsra.ug.gov.pl oraz w Biuletynie Informaeji Publicznej Gminy Lubsza:

bip.lubsza.tensoft.pl
$ 4 .

Zanqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania


