Załącznik do Zarządzenia Nr 23/PK/2021
Burmistrza Miasta Myszkowa
z dnia 11 lutego 2021 r.

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie dot.
realizacji zadania pod nazwą: „Organizacja uprawiania sportu na terenie miasta Myszkowa
wśród seniorów, dzieci i młodzieży w 2021r.”
§1
1. Komisja Konkursowa zwana dalej Komisją jest organem opiniodawczym w zakresie oceny
ofert oraz określenia wysokości dofinansowania dla podmiotów uczestniczących w
postępowaniu konkursowym.
2. Zadaniem Komisji jest:
 dokonanie oceny pod względem formalnym i merytorycznym ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
 przedstawienie propozycji kwot dotacji dla podmiotów uczestniczących w konkursie,
 sporządzenie i przedstawienie Burmistrzowi Miasta protokołu końcowego.
3. Termin i miejsce posiedzenia Komisji ustala Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu,
każdy z członków komisji jest informowany o posiedzeniach telefonicznie.
4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
5. Komisja ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.
6. Komisja przystępuje do pracy gdy w posiedzeniu bierze udział przynajmniej 2/3 pełnego
składu Komisji.
7. Rozstrzygnięcia Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów.
8. W przypadku wyłączenia z prac Komisji jej członka, Burmistrz Miasta Myszkowa może
uzupełnić jej skład i powołać do Komisji nowego członka.
§2
1. Wybór ofert nastąpi w oparciu o kartę oceny oferty.
2. Środki własne wskazane przez wnioskodawcę będą traktowane jako środki wspierające
realizację zadania, a przy zawarciu umowy zostaną one udokumentowane i rozliczone
w sprawozdaniu.
3. W przypadku składania ofert przez ten sam podmiot w kilku konkursach, środki finansowe
własne muszą być udokumentowane oddzielnie.
4. W przypadku wystąpienia braków wymaganych dokumentów, załączników, niejasności co do
treści oferty, oferent zostaje wezwany do udzielenia wyjaśnień i uzupełnienia oferty.
5. Komisja opiniuje oferty spełniające warunki formalne i merytoryczne, proponuje wysokość
dofinansowania, mając na względzie wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez
Gminę Myszków na realizację zadań publicznych w 2021 r.
6. Wybór ofert Komisja Konkursowa przekaże Burmistrzowi Miasta Myszków, który wyda
zarządzenie w sprawie wyboru ofert.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta Myszków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

§3
Regulamin obowiązuje od dnia pierwszego posiedzenia Komisji do chwili przyjęcia przez Burmistrza
Miasta Myszkowa protokołu końcowego.

