ZARZĄDZENIE Nr 3/2014
Wójta Gminy Lubień
z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej oraz
określenia warunków realizacji zadania publicznego i kryteriów wyboru złożonych ofert
dotyczących powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie gminnej
placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w postaci świetlicy środowiskowej w
miejscowości Tenczyn w okresie od dnia 07.01.2015r. do dnia 30.11.2015 r. zapewniającej 15
miejsc.”
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. 2013 r., Poz. 594 z późniejszymi zmianami) art. 18 ust.2 i art. 190 ust.1 i ust.2 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2013 r. poz.
135 z późniejszymi zmianami) art. 4 ust.1 pkt.1a, art.13 oraz art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014, poz. 1118 z
późn. zm.)

§1
Wójt Gminy Lubień ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy
Lubień wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz.U. 2013 r., Poz. 135 z późniejszymi zmianami) w celu
wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych oraz organizowania pieczy zastępczej, pod nazwą:
„Prowadzenie gminnej placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w postaci
świetlicy środowiskowej w miejscowości Tenczyn w okresie od dnia 07.01.2015r. do dnia
30.11.2015 r. zapewniającej 15 miejsc.”
§2
Gmina Lubień planuje przeznaczyć na realizacje zadania wskazanego w §1 kwotę 35 000,00
zł. W roku bieżącym Gmina Lubień realizuje zadanie publiczne tego samego rodzaju.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na to zadanie w roku 2014 wynosiła
35 000,00zł.
§3
Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego oraz kryteria wyboru złożonych ofert
wskazane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§4
Otwarty konkurs ofert ogłasza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubniu;
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubniu .

§5
Termin składania ofert na realizację zadania publicznego wymienionego w §1 upływa po 21
dniach od dnia ukazania się ostatniego z ogłoszeń wspomnianych w §4. Oferty należy składać
na adres Urzędu Gminy w Lubniu t.j. Lubień 50, 32-433 Lubień.
§6
W celu opiniowania złożonych ofert powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1) Przewodniczący Komisji Konkursowej: Krzysztof Łabuz
2) Członek Komisji: Andrzej Kowalczyk
3) Członek Komisji: Bogusław Kosek
4) Członek Komisji – Przedstawiciel organizacji pozarządowej (1.)
5) Członek Komisji – Przedstawiciel organizacji pozarządowej (2.)
§7
Przedstawiciele organizacji pozarządowych zaliczani są w poczet składu Komisji Konkursowej w
kolejności ich zgłaszania się. Termin składania zgłoszeń: 14 dni od dnia opublikowania ostatniego
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubniu lub
stronie internetowej tego Urzędu. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż
dwóch członkostwo kolejno zgłoszonych kandydatów do Komisji uzależnione będzie od rezygnacji
lub wyłączenia wcześniej zgłoszonych przedstawicieli organizacji pozarządowych.

§8
Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert zgodnie z kartą indywidualnej oceny.
§9
W terminie trzech dni roboczych od upływu terminu składania ofert Przewodniczący Komisji
Konkursowej przekaże Wójtowi Gminy Lubień protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
w celu dokonania wyboru oferty.
§10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Lubień.

Wójt Gminy Lubień
(-) mgr inż. Kazimierz Szczepaniec

