ZARZĄDZENIE NR 70/2021
WÓJTA GMINY GORLICE
z dnia 1 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/2021 r. Wójta Gminy Gorlice z dnia
3 lutego 2021 r w sprawie powołania Komisji Konkursowych do
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na
realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, zdrowia publicznego oraz wniosków
na realizację projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. Nr 1057 ), art.14 ust.1
ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U z 2019 r.
poz.2365 z późn.zm.), Uchwały Rady Gminy Gorlice nr XXIII/188/20 z dnia
26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gorlice
z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 oraz § 10 Uchwały Rady Gminy
Gorlice Nr XXXIX/348/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Gorlice w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu zarządzam, co następuje:, zarządzam, co
następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 19/2021 Wójta Gminy Gorlice z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert
złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację w roku
2021 zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej, zdrowia publicznego oraz wniosków na realizację projektów
z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu, załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie
jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. W pozostałym zakresie zarządzenie nr 19/2021 pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Samodzielnemu Stanowisku ds.
kultury fizycznej i turystyki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Jan Przybylski

Załącznik do zarządzenia Nr 70/2021
Wójta Gminy Gorlice
z dnia 1 czerwca 2021 r.
Karta oceny formalnej i merytorycznej oferty złożonej w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu
zdrowia publicznego

1. Nazwa zadania określonego w konkursie.
2. Nazwa Oferenta i numer oferty.
3. Kryteria formalne:
1) Oferta posiada wypełnione wszystkie punkty formularza.
2) Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.
2) Oferta zawiera wymagane załączniki.
3) Oferta złożona na właściwym formularzu.
4) Oferta złożona przez podmiot uprawniony.
5) Oferta złożona na zadanie ogłoszone w konkursie zgodne z działalnością
statutową Oferenta.
6) Oferta złożona w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania.
7) Oferta podpisana jest przez osoby do tego upoważnione zgodnie z wyciągiem
z ewidencji.
8) Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej.
4. Kryteria merytoryczne:
1) Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem
2) Doświadczenie podmiotu w realizacji zadań o tożsamym lub podobnym
charakterze
3) Zasoby kadrowe i rzeczowe Wnioskodawcy niezbędne do realizacji zadania
4) liczebność i charakterystyka grup odbiorców realizowanego zadania.
Podpisy członków Komisji oceniających ofertę.

