
Zarządzenie nr 99 
 

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski 
 

z dnia 09 grudnia 2011 roku 
 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92  z dnia 24.11.2011 roku w sprawie ogłoszenia z 
dniem 05.12.2011 roku otwartego konkursu ofert nr 1/2012 na realizację zadań 

publicznych Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2012 w zakresie wypoczynku dzieci i 
młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób 

niepełnosprawnych, ochrony, promocji zdrowia i pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu,  powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z 
konkursu z zakresu realizacji zadań publicznych oraz ustalenia Regulaminu Otwartego 

Konkursu Ofert nr 1/2012. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy w 

Aleksandrowie Kujawskim nr X/97/11 z dnia 22 listopada 2011 w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2012 r. z a r z ą d z a m, co następuje:  

 

§ 1. 
 

1. W Zarządzeniu nr 92  z dnia 24.11.2011 roku w sprawie ogłoszenia z dniem 05.12.2011 

roku otwartego konkursu ofert nr 1/2012 na realizację zadań publicznych Gminy 

Aleksandrów Kujawski w roku 2012 w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, 

turystyki i krajoznawstwa, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób 

niepełnosprawnych, ochrony, promocji zdrowia i pomocy społecznej oraz kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  powołania komisji konkursowej do 

rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadań publicznych oraz ustalenia 

Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2012 zmienia się § 3 na następującą treść: 

§ 3. „Powołuje się komisję konkursową do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji 

zadań publicznych w składzie: 

1. MONIKA ROLIRAD - Przewodniczący komisji 

2. HALINA RAKUSIEWICZ - Sekretarz komisji    

3. GERARD STOLARSKI - Członek komisji    

4. PATRYCJA BUTLEWSKA - Reprezentant organizacji pozarządowych”   

2. Pozostała treść Zarządzenia nr 92  z dnia 24.11.2011 roku w sprawie ogłoszenia z dniem 

05.12.2011 roku otwartego konkursu ofert nr 1/2012 na realizację zadań publicznych 

Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2012 w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, 

turystyki i krajoznawstwa, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób 

niepełnosprawnych, ochrony, promocji zdrowia i pomocy społecznej oraz kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  powołania komisji konkursowej do 

rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadań publicznych oraz ustalenia 

Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2012 pozostaje bez zmian. 

 

§ 2. 

 
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Wydziałowi Pozyskiwania Funduszy, Kultury i 

Promocji Gminy w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. 

 

§ 3. 
 

Komisja Konkursowa rozpatruje oferty zgodnie z zasadami zapisanymi w Regulaminie pracy tej 

Komisji stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz Zarządzeniem Wójta Gminy 

Aleksandrów Kujawski w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych 



Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i 

krajoznawstwa, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych, ochrony, 

promocji zdrowia i pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 

§ 4. 
 

Komisja Konkursowa dokonuje wyboru ofert i podziału dotacji przewidzianych Uchwałą 

budżetową na dany rok budżetowy. Przedstawia Wójtowi propozycje przyznania dotacji, 

uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 

 

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09.12.2011. 

 

 

Wójt Gminy 

Aleksandrów Kujawski 

 

/-/ Andrzej Olszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Zarządzenia Nr 99 

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski  
z dnia 09 grudnia 2011 roku 

 

 
Regulamin  

pracy Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert ogłaszanych 
Zarządzeniem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski realizację zadań publicznych Gminy 

Aleksandrów Kujawski w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki 
i krajoznawstwa, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych, ochrony, 

promocji zdrowia i pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 

Niniejszy regulamin określa zasady i kryteria wyboru ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki 

i krajoznawstwa, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych, ochrony, 

promocji zdrowia i pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również pracy 

zasady Komisji Konkursowej, zwanej dalej „Komisją.”  

§ 1 

Komisja działa na podstawie: 

1. Uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2012 r. 

2. Zarządzenia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ogłoszenia konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie wypoczynku 

dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób 

niepełnosprawnych, ochrony, promocji zdrowia i pomocy społecznej oraz kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

3. Niniejszego regulaminu 

§ 2 

1. Komisja rozpatruje oferty złożone przez organizacje pozarządowe i dokonuje ich oceny 

i wyboru na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie 

ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Aleksandrów Kujawski 

w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, rehabilitacji 

społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych, ochrony, promocji zdrowia i pomocy 

społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

2. Komisja dokonuje merytorycznej i formalnej oceny ofert w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, Sekretarz Komisji sporządza protokół z jej 

prac, który w terminie 7 dni od rozpatrzenia ofert, po podpisaniu przez wszystkich 

członków jest przedstawiany Wójtowi Gminy. 

§ 3 

1. Komisja podejmuje decyzje na podstawie kart do formalnej i merytorycznej oceny ofert. 

Karty z przyznaną punktacją stanowią załączniki do protokołu prac Komisji. 

2. Wyniki pracy Komisji są zatwierdzane w formie zarządzenia przez Wójta Gminy. 

§ 4 

Referent ds. pozyskiwania funduszy zajmuje się przeprowadzeniem konkursu ofert 

i przygotowaniem projektów umów z oferentami, których oferty zostały wyłonione w wyniku 

konkursu i zaakceptowane przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Referent zawiadamia 

oferentów, którym nie przyznano środków finansowych. 

 


