
ZARZĄDZENIE NR 194/2019
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji do zaopiniowania złożonych wniosków z pominięciem otwartych 
konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.), w związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) i § 11 Uchwały Nr XLIII/301/18 Rady Gminy Łubniany 
z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zarządzam, 
co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję w następującym składzie:

1) Przewodniczący Komisji - Anna Geisler (Przedstawiciel Wójta Gminy Łubniany);

2) Członek Komisji - Katarzyna Kępa-Danek  (Przedstawiciel Wójta Gminy Łubniany);

3) Członek Komisji - Anna Patelska (Przedstawiciel Rady Gminy Łubniany);

4) Członek Komisji -Tomasz Bardjan (Przedstawiciel organizacji pozarządowej),

§ 2. Komisja wymieniona w § 1 została powołana do zaopiniowania wniosków złożonych z pominięciem 
otwartych konkursów ofert przez:

1) Fundację Aktywizacji Kultury i Sportu „Aktywni” z Brynicy na realizację zadania publicznego z zakresu 
działalności wspierającej rozwój, pt. "Zakupy wyposażenia niezbędnego do organizacji wspólnego 
kolędowania z mieszkańcami Brynicy oraz innych zaplanowanych imprez dla społeczności lokalnej na 
2020 rok",

2) Klub Sportowy Soccer College Śląsk Łubniany z Łubnian na realizację zadania publicznego z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pt. "8 Turniej Przyjaciół Soccer College",

3) Fundację In Blessed Art z Dąbrówki Łubniańskiej na realizację zadania publicznego z zakresu 
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pt. "Zapomniani NIEZAPOMNIANI” klip 
o zapomnianych poległych  w 1920 roku żołnierzach Błękitnej Armii Hallera",

4) Fundację „Bajkowy Las” z Łubnian na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, pt. "Doposażenie drugiej drewnianej bazy dla drugiej grupy 
przedszkolnej Fundacji "Bajkowy Las" oraz do prowadzenia i realizacji projektów, szkoleń, warsztatów, 
wizyt".

§ 3. 1. Komisja działa na podstawie Uchwały Nr XLIII/301/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 
29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

2. Komisja jest organem opiniującym wnioski w zakresie:

1) stopnia, w jakim każdy złożony wniosek odpowiada celom współpracy Gminy Łubniany z organizacjami 
pozarządowymi i oferentami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy określonym w programie współpracy;

2) środków dostępnych na realizację zadania publicznego;

3) korzyści wynikających z realizacji zadań publicznych przez wymienione w art.1 podmioty.

§ 4. Komisja dokonując oceny wniosku ustala czy każdy z wniosków spełnia łącznie wszystkie przesłanki, 
a mianowicie:

1) czy wniosek zawiera opis zadania publicznego wnioskowanego do realizacji;

2) ocenia kalkulację kosztów zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego 
zadania;
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3) czy wysokość finansowania zadania, o które ubiega się fundacja nie przekracza  kwoty 10 000,00 zł;

4) czy powierzone zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

5) czy łączna kwota środków finansowych przekazanych każdej z fundacji - w trybie pozakonkursowym - 
w danym roku kalendarzowym (budżetowym) nie przekroczyła kwoty 20 000,00 zł;

6) czy wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego w trybie pozakonkursowym, nie przekracza 20% dotacji planowanych w roku budżetowym 
na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 5. Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący.

§ 6. 1. Z pracy Komisji sporządzany jest protokół zawierający:

1) oznaczenie miejsca i czasu posiedzenia Komisji;

2) skład Komisji;

3) nazwy podmiotów oraz nazwy zadań, na które złożono wnioski z pominięciem otwartych konkursów ofert;

4) osobną ocenę każdego ze złożonych wniosków;

5) stanowisko komisji dotyczące oceny każdego z wniosków, złożonych z pominięciem otwartych konkursów 
ofert na realizację zadania publicznego.

2. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w posiedzeniu.

§ 7. 1. Przewodniczący komisji niezwłocznie po zakończeniu prac komisji, przekazuje całość dokumentacji 
Wójtowi Gminy Łubniany.

2. Ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia każdego z wniosków poza otwartymi konkursami ofert na 
realizację zadania publicznego na okres nie dłuższy niż 90 dni, z udzieleniem dotacji w kwocie nie większej niż 
10 000,00 zł, po zapoznaniu się z dokumentami i stanowiskiem komisji, podejmuje Wójt Gminy Łubniany.

3. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku przez Wójta Gminy Łubniany, ogłasza się wynik rozptarzenia 
każdego z wniosków w Buletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy pod adresem 
www.lubniany.pl     oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

4. O wyniku rozpatrzenia wniosku niezwłocznie zostanie poinformowane także oferenci

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak
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