
  

 
Załącznik Nr 3 do  

Zarządzenia Burmistrza Miasta 

Zgorzelec Nr 537/158/21 

z dnia 22 listopada 2021 

 

Regulamin 

 

pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert  na realizację zadania z 

zakresu pomocy społecznej -  „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 

okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.” w formie zlecenia ich realizacji wraz 

z udzieleniem dotacji. 

§ 1 

Komisja Konkursowa do opiniowania ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

zamieszkałych  na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 

grudnia 2022 r.” działa na podstawie  niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2 

1. Komisja jest organem opiniodawczym w zakresie oceny oraz określenia wysokości 

dofinansowania ofert zgłoszonych przez podmioty uprawnione. 

2. Komisja działa na posiedzeniach. 

3. Pracami Komisji kieruje Przewodnicząca Komisji, a w przypadku jej nieobecności 

Zastępca Przewodniczącej. 

 

§ 3 

1. Komisja podczas obrad sprawdza i ustala czy oferty odpowiadają wymogom formalnym, 

dokonuje oceny merytorycznej ofert oraz dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Ocenie merytorycznej poddawane są jedynie oferty nie posiadające uchybień formalnych. 

3. Komisja na podstawie informacji zawartych w ofercie może określić zakres zadania, 

zaproponować kwotę dofinansowania, a także wskazać pozycje wymienione w budżecie 

projektu, które zostaną objęte dofinansowaniem. 

4. Do oceny merytorycznej ofert Komisja Konkursowa stosuje kryteria zawarte w § 7 ust. 5 

ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu 

pomocy społecznej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, w 

formie zlecenia ich realizacji wraz z udzieleniem dotacji, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia.    

 

§ 4 

Komisja sporządza protokół z opiniowania ofert, a następnie w terminie nie dłuższym niż do 

dnia  20 grudnia 2021r. przekazuje go Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.   

 

 

                                                                                                                        Burmistrz Miasta  

                                                                                                                         /-/Rafał Gronicz 


