ZARZĄDZENIE Nr V/191/2020
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 14 października 2020 roku
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na świadczenie usług opiekuńczych
na terenie Gminy Frysztak w 2021 roku.
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2019 r.
poz. 1507 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.
713 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.),
zarządzam, co następuje:
§1
1. Powołuję Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych na organizowanie i świadczenie usług
opiekuńczych na terenie gminy Frysztak w 2021 roku w następującym składzie:
1) Tomasz Cholewik – przewodniczący komisji,
2) Grzegorz Banaś – członek komisji,
3) Anna Sowiżdżał – członek komisji.
2. Komisja konkursowa zobowiązana jest do przeprowadzenia zgodnie z ogłoszeniem konkursu ofert „na
powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu
i świadczeniu w 2021 roku usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z terenu gminy Frysztak, które
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione” oraz
przedstawienia do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Frysztak dokumentacji konkursowej.
§2
Nadaję regulamin pracy powołanej wyżej Komisji, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-)
Jan Ziarnik
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr V/191/2020
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 14 października 2020 roku

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
ds. rozpatrzenia ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Frysztak

§1
1. Wójt powołuje Komisję konkursową do oceny ofert liczącą 3 osoby i ustala jej skład osobowy.
2. W posiedzeniach Komisji Konkursowej musi uczestniczyć co najmniej 50% składu Komisji.
3. W ocenie danej oferty nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej w jakikolwiek sposób
związani z oferentem.
§2
1. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do pisemnego sporządzenia oceny oferty oraz stanowiska
Komisji wraz z uzasadnieniem wyboru oferty.
2. Komisja konkursowa podczas oceny wniosku stosuje kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach przyjętych
kryteriów przy ogłoszeniu konkursu.
3. Do każdej podlegającej opiniowaniu oferty Komisja Konkursowa powinna załączyć kwestionariusz
oceny oferty oraz stanowisko Komisji Konkursowej.
4. Ostateczny wybór najkorzystniejszej oferty należy do Wójta.
5. Wszystkie oferty złożone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają w aktach
GOPS i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy.
§3
Informacje o złożonych wnioskach oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadania będą
podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Frysztak i na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy we Frysztaku.
§4
Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

