
Zarządzenie nr ORP.0120- 47 /  16 z dnia  30.11.  2016r. 

Dyrektora 

Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach ląskich 

 
w sprawie: powołania Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym  konkursie ofert 

   na realizację  w 2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na 
  sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego 
  O rodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach ląskich z uwzględnieniem 
  zorganizowania uroczystych posiłków w formie niadania    wielkanocnego 

  oraz kolacji wigilijnej  na  podstawie ustawy  o  działalno ci  pożytku 
  publicznego i o wolontariacie. 

Na podstawie art. 15 ust. 2a,2b,2d,2da,2e,2ea,2f  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci 
pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), art. 17 ust. 1 pkt 3 

 i art. 25 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z  2016 r. poz.930  

z późn. zm.), § 2 i §  Statutu  Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach ląskich 
stanowiącego załącznik nr  1 do  Uchwały Nr 66/2011 Rady Miasta Siemianowic ląskich  

z dnia 26 maja 2011 r.,  Uchwały  Nr 292/2016 Rady Miasta Siemianowic ląskich  

z dnia 24.11.2016 r. w  sprawie:  przyjęcia  „Programu  współpracy  miasta  Siemianowice   ląskie   
na  rok   2017  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami okre lonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalno ci pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.” oraz Pełnomocnictwa 
nr 232 /2016 Prezydenta Miasta Siemianowic ląskich z dnia 7.11.2016r. oraz Zarządzenia  
nr ORP.0120-45/16 z dnia 16.11.2016 r. Dyrektora Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej  
w Siemianowicach ląskich w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację w 2017 r. 

zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków 
dla podopiecznych Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach ląskich z 

uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie niadania wielkanocnego oraz 
kolacji wigilijnej na podstawie ustawy o działalno ci pożytku publicznego i o wolontariacie. 

zarządzam, co następujeŚ  

1. Powołuję Komisję opiniującą oferty złożone  w otwartym   konkursie ofert na   

realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu  
i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego O rodka Pomocy 
Społecznej w Siemianowicach ląskich z uwzględnieniem zorganizowania 
uroczystych posiłków w formie niadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej na 
podstawie ustawy o działalno ci pożytku publicznego i o wolontariacie w składzieŚ 

- Joanna Wróblowska -Płonka  -    przedstawiciel MOPS Siemianowice  ląskie - 

      Przewodniczący   Komisji, 

- Aleksandra Bugaj-    przedstawiciel MOPS Siemianowice ląskie – 

      Zastępca Przewodniczącego Komisji, 
        - Katarzyna Glomb  -    przedstawiciel MOPS Siemianowice ląskie - 

      sekretarz   Komisji, 

        - Katarzyna Jończyk –    przedstawiciel Prezydenta Miasta Siemianowice 

      ląskie – Członek Komisji 
        - Wanda Abłażewicz-      przedstawiciel organizacji pozarządowej –Miejskie 

      Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - 

      Członek Komisji, 
         





        

       Załącznik  do Zarządzenia 
       Dyrektora MOPS Siemianowice ląskie 
       Nr ORP.0120- 47 /16  

       z dnia 30.11. 2016r. 

 

 

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej 
 

Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją jest zespołem powołanym przez Dyrektora 
Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej  w Siemianowicach ląskich  i jest organem opiniująco 
– doradczym  Dyrektora MOPS w zakresie opiniowania ofert w sprawie przyznania dotacji na   

realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu 
gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej  
w Siemianowicach ląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków  
w formie niadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej na podstawie ustawy 

 o działalno ci pożytku publicznego i o wolontariacie 

1. Komisja składa się z 8 członków. 
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. W przypadku jego nieobecno ci pracami 

Komisji kieruje Zastępca Przewodniczącego Komisji. 
3. Członkowie Komisji, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, zobowiązani są do 

złożenia pisemnego o wiadczenia, którego tre ć stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

4. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania  administracyjnego 

 (j.t.Dz. U. z 2016 roku , poz. 23 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia  pracownika. 

5. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach bez udziału oferentów. 
6. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny . 
7. Komisja obraduje w obecno ci co najmniej 5 członków w tym Przewodniczącego lub jego 

Zastępcy.  

8. Każde posiedzenie Komisji jest protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie 
Komisji obecni na posiedzeniu. 

9. Wszystkie decyzje  Komisja podejmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większo cią głosów. 
W razie równej ilo ci głosów decyduje głos osoby przewodniczącej posiedzeniu. 

10. Komisja może zasięgnąć porady specjalistów  w sprawach dotyczących przedmiotu konkursu 
w drodze zaproszenia na posiedzenie Komisji bądź zapytania. 

11.  Komisja, przystępując do analizy ofert, dokonuje kolejno następujących czynno ciŚ 
 1) stwierdza prawidłowo ć ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, 
 2) odrzuca oferty nadesłane po wyznaczonym terminie, 
 3) otwiera koperty z ofertami, 

 4) pozostawia bez rozpatrzenia oferty, które zostały złożone na formularzu innym niż 

 obowiązujący, 
 5) sprawdza zgodno ć ofert z wymogami formalnymi okre lonymi w Ogłoszeniu 

 konkursowym oraz w „Regulaminie opiniowania ofert złożonych na realizację  
 w 2017 r. zadania z  zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu  
 i wydawaniu gorących  posiłków dla podopiecznych Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej  
 w Siemianowicach ląskich z  uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków  
 w formie niadania wielkanocnego  oraz kolacji wigilijnej na podstawie ustawy  

 o działalno ci pożytku publicznego i o  wolontariacie” (Etap I); 

 

W przypadku wystąpienia braków formalnych w ofercie  Komisja wzywa Oferenta 

 do uzupełnienia wskazanych braków. Oferent jest zobowiązany do uzupełnienia braków 

 formalnych wskazanych przez Komisję Konkursową w terminie  2 dni roboczych 

 od zawiadomienia (telefonicznie bądź drogą maiIową), 





 

         

 

        Załącznik Nr 1 

        do Regulaminu Pracy Komisji  

        Konkursowej 

 

 
 ………………………………….. 
 Imię i nazwisko członka Komisji 

 
 

O WIADCZENIE 

Członka Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 

na realizację zadań publicznych 

 

 

O wiadczam, że nie pozostaję/pozostaję * w stosunku prawnym lub faktycznym  

z podmiotami biorącymi udział w konkursie ogłoszonym w dniu 16 listopada 2016 r. przez 

Dyrektora MOPS w Siemianowicach ląskich na realizację w 2017 r. zadania z zakresu 

pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla 
podopiecznych Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach ląskich  
z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie niadania wielkanocnego 
oraz kolacji wigilijnej ,który może budzić uzasadnioną wątpliwo ć co do mojej bezstronno ci 
podczas oceniania ofert i podlegam/ nie podlegam *wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d  
i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno ci pożytku publicznego i o wolontariacie  
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z poźn. zm.). 

 

 

 

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

      (data i podpis Członka Komisji Konkursowej)  

 niepotrzebne skre lić 


