
ZARZĄDZENIE NR 7/2022 
WÓJTA GMINY CHOCZEWO 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 
na realizację zadań publicznych Gminy Choczewo 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r. poz 
1372 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm. ), w związku z §9 uchwały nr XLI/307/2021 Rady Gminy 
Choczewo z dnia 23 listopada 2021r. r. w sprawie uchwalenia na 2022 rok Programu współpracy Gminy 
Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuje się na okres do dnia 21.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r. Komisję Konkursową do spraw 
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: 

a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

d) turystyka i promocja , w tym promowanie lokalnych produktów. 

§ 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

- Grzegorz Książek - radny Rady Gminy Choczewo -Przewodniczący; 

- Maja Lessnau - przedstawiciel Wójta Gminy Choczewo- członek; 

- Beata Żuk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki im. Stefana Żeromskiego w Choczewie- 
przedstawiciel Wójta Gminy Choczewo- członek; 

- Jolanta Stefańska - radny Rady Gminy Choczewo- członek. 

§ 3. Do zadań Komisji Konkursowej należy: 

1) opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego; 

2) wybór najkorzystniejszych ofert realizacji zadania publicznego; 

3) przygotowanie opinii i propozycji zlecenia organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymieniony 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dni 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
realizacji zadań publicznych, wraz z określeniem kwot dotacji na ten cel. 

§ 4. 1. Komisja Konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach 

2. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenie Komisji Konkursowej. 

3. Przewodniczącego, w razie jego nieobecności na posiedzeniu Komisji Konkursowej zastępuje wskazany 
przez niego członek Komisji. 

4. Przed przystąpieniem do prac członkowie komisji wypełniają oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do 
zarządzenia. 

§ 5. 1. Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk albo w drodze 
głosowania, w obecności co najmniej trzech członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego.  

2. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o przyjęciu opinii członków 
Komisji, w formie pisemnej, w trybie obiegowym. 

3. Przewodniczący Komisji konkursowej przedkłada opinie, o których mowa w § 3 pkt. 3, Wójtowi Gminy 
Choczewo, który rozstrzyga konkurs. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C8B016F1-ECE3-4ED8-B678-FC326E5F03C8. Podpisany Strona 1



§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Choczewo 
 
 

Wiesław Gębka 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7/2022 

Wójta Gminy Choczewo 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

OŚWIADCZENIE 
………………………………………..…………………………. 

(imię i nazwisko)1)  

Oświadczam, iż w związku z art. 15 ust. 2  d2)  i ust. 2 f3)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) nie podlegam/podlegam4)  
wykluczeniu w pracach Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 7/2022 Wójta Gminy Choczewo 
z dnia 19 stycznia 2022  r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Choczewo. 

Choczewo, dnia………………………………………… podpis……………………………...................

 
1) złożenie oświadczenia następuje przed przystąpieniem do oceny ofert; 
2) w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie; 

3) do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika; 

4) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7/2022 

Wójta Gminy Choczewo 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

Choczewo, …………………... 

 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Gminy Choczewo z dnia .......2022 r. 

Komisja Konkursowa składzie1) : 

1. Grzegorz Książek- przewodniczący komisji 

2. Maja Lessnau– członek 

3. Beata Żuk – członek 

4. Jolanta Stefańska – członek 

dokonała oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie z zakresu 
realizacji zadań publicznych w zakresie: 

a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

d) turystyka i promocja , w tym promowanie lokalnych produktów. 

stanowiących załączniki do niniejszego protokołu. 

Celem współpracy na rok 2022 jest budowanie partnerstwa między administracją samorządową 
i organizacjami pozarządowymi poprzez efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokojeniu 
potrzeb mieszkańców Gminy Choczewo, a także zdynamizowania działań w sferze zadań publicznych 
oraz podniesienie ich skuteczności. 

Ogłoszenie o konkursie zostało wywieszone do publicznej wiadomości w dniu 27.12.2021 r. na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Choczewo oraz na Biuletynie Informacji Publicznej, na co najmniej 21 dni przed 
upływem terminu do składania ofert.     

Termin składania ofert został ustalony na dzień  19.01.2022 r.  wpłynęło ……………….. ofert. 
 

 
1) lista  obecności w  załączeniu 
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 7/2022 

Wójta Gminy Choczewo 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

Komisja dokonała oceny formalnej każdej z ofert, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

L. 
p. 

KRYTERIUM 
FORMALNE 
OCENY OFERT 

SPEŁNIA/  
NIE SPEŁNIA 

 
...............................................................................................
....................................... 

NAZWA OFERENTA 
1. Czy oferta została 

złożona przez 
uprawniony podmiot? 

TAK/NIE  

2. Czy oferta jest 
kompletna 
i prawidłowo 
wypełniona? 

TAK/NIE  

3. Czy zadanie zawarte 
w ofercie jest zgodne 
z obszarami, o których 
mowa w § 
1 zarządzenia? 

TAK/NIE  

4. Czy zadanie jest 
adresowane do 
mieszkańców Gminy? 

TAK/NIE  

 
Komisja po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami pod kątem formalnym postanowiła dopuścić do 
postępowania konkursowego następujące oferty: 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
L. 
p. 

 
KRYTERIUM  
MERYTORYCZNE 
OCENY OFERT 

 
...............................................................................................
................................. 

NAZWA OFERENTA 

LICZBA 
PUNKTÓ
W (od 1-
10) 

1. Możliwość realizacji zadania 
publicznego, w tym: 
a) ocena potencjału oferenta 
w zakresie realizacji zadania, 
b) ocena sposobu realizacji 
zadania, 
c) realność zaproponowanego 
programu, 
d)ocena możliwości 
upowszechniania informacji 
o projekcie. 

  

2. Przedstawiona kalkulacja 
kosztów realizacji zadania: 
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a) rzetelność przedłożonego 
planu rzeczowo - 
finansowego, 
b) zasadność wydatkowania 
środków / analiza kosztów 
pod kątem ich celowości, 
oszczędności i efektywności, 
c) spójność kalkulacji 
kosztów z opisem 
rzeczowym/ merytorycznym. 

3. Proponowana jakość 
wykonania zadania, w tym: 
a) ocena przedsięwzięcia pod 
względem atrakcyjności, 
rangi zawodów, etc., 
b) dobór zaangażowanych 
szkoleniowców, trenerów, 
instruktorów, specjalistów 
realizujących zadanie, 
c) atrakcyjność i dostępność 
oferty dla odbiorców/ 
adresatów, 
d) ilość odbiorców. 

  

Wnioski/uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..................................................
.................. 
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Lp. Nazwa 

oferenta 
Oferowana 

kwota 
Data 

wpływu 
oferty  

Łączna  ilość 
uzyskanych 

punktów 

Proponowa
na kwota 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Komisja wnioskuje do Wójta Gminy Choczewo o przyznanie dotacji dla: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

11)  

12)  

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Na tym protokół zakończono 
i podpisano.  

1. Grzegorz Książek- przewodnicząca komisji ………………………….. 

2. Maja Lessnau – sekretarz ………………………………….................... 

3. Beata Żuk – członek …………………………………….................... 

4. Jolanta Stefańska – członek………………………………………….........
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