
ZARZADZENIE NR .QO8Q:. MAE: 202 1 
j WOJT GMINY Wojta Gminy Pilchowice 

PILCHOWICE z dnia 24.12.2021 r. 

Ww sprawie: powolania Komisji Konkursowej} do wyboru realizator6w programow polityki 

zdrowotnej na rok 2022. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 

o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz.1372 z pézn. zm.) 

zarzadzam, co nastepule : 

§ 1. 
W zwiqzku z ogloszeniem konkurséw ofert na wybor realizator6w zadan z zakresu zdrowia 
publicznego, programéw: edukacyjnego i zdrowotnego w Gminie Pilchowice w 2022 roku, 
powoluje sie Komisje Konkursowa w nastepujacym sktadzie : 

1. Dagmara Dzida - Przewodniczaca 
2. Ewa Jaremkow - Czionek 

3. Agnieszka Gliklich - Cztonek 

§ 2. 

Praca Komisji Konkursowej odbywa sig na podstawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej — 
stanowigcego zalacznik Nr | do niniejszego zarzadzenia. 

§ 3. 
Wykonanie zarzadzenia powierza sie Sekretarzowi Gminy. 

§ 4. 
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. 
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Zatacznik do Zarzadzenia Nr 0090-12 #204 
Wojta Gminy Pilchowice z dniaZ2.12.2021 r 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

§ 1. 
Celem  dziafania Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie analizy ofert ztozonych 

w konkursach na realizacje programdéw polityki zdrowotnej na rok 2022. 

6 2. 
1.  Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczacy, a w przypadku jego nieobecnosci wyznaczony 

przez niego czlonek. 
2. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamknietych. 
3. Z prac komisji konkursowej sporzadza sie protokdol, ktory dla swojej waznosci powinien by¢ 

podpisany przez wszystkich czlonkow komisji konkursowe} 
4. W pracach komisji konkursowej moga uczestniczyé, z glosem doradezym osoby posiadajace 

specjalistyezna wiedze w dziedzinie obejmujacej zakres zadania. 

5. Cztonkami komisji konkursowej powotanej w celu oceny zlozonych ofert nie moga byé podmioty 

ubiegajace sie o dotacje oraz osoby pozostajace z podmiotem ubiegajacym sie w takim stosunku 

prawnym lub faktyeznym, ktory moze budzi¢ watpliwosé¢, co do ich bezstronnosci. 

6. Komisja konkursowa moze wybraé wiecej niz jednego wykonawce na realizacje tego samego zadania, 
  jezeli uzna, ze zadanie bedzie bardziej efektownie realizowane przez kilku wykonawcéw lub charakter 

zadania dopuszcza taka mozliwosc. 

e3. 
1. Pierwsze posiedzenie Komisji powinno sie odbyé nie pdézniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktoérym 

uptynal termin sktadania ofert. 
2. Komisja dokonuje otwarcia kopert i sprawdzenia ofert pod wzgledem wymogow formalnych i ich 

zawartosci merytoryeznych. 
§ 4. 

Tryb postepowania konkursowego : 
1. Otwarcie kopert i sprawdzenie ofert pod wzgledem wymogo6w formalnych 1 ich zawartosci 

merytoryeznych. 
2. Podjecie decyzji o dopuszezeniu do rozpatrywania ofert spetniajacych wymagania formalne lub o 

odrzuceniu ofert nie spetniajacych tych wymagan. 
3. Merytoryezna ocena ofert dopuszezonych do rozpatrzenia. 

4, Oferty podlegaja procedurze uzupelniania brakéw formalnych w zakresie brakujacych podpiséw oraz 

poswiadezenia za zgodnosé z oryginalem zlozonych dokumentéw. 

§ 5. 
Ostateczna decyzje o wyborze oferty podejmuje Wojt Gminy Pilchowice. 

2. Komisja konkursowa po zatwierdzeniu wynikow konkursu w drodze zarzadzenia Wojta Gminy 

Pilchowice niezwiocznie zawiadamia oferentéw o zakonezeniu konkursu i jego wyniku. 

3. Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta w terminie do 14 dni od ogloszenia wynikow 
konkursu. 

4. Komisja konkursowa jest powolana do czasu rozstrzygnie¢cia konkursu na realizacje przedmiotowego 

zadania. 

—
 

§ 6. 
Do czasu zakonezenia postepowania konkursowego, komisja przyjmuje i rozstrzyga umotywowane 

protesty. 

87. 
1. Wyniki konkursu zamieszcza sie na stronie Biuletynu Informacyji Publicznej, na stronie internetowe} 

Gminy Pilchowice oraz na tablicy ogtoszen. 
2. Ogtoszenie wynikow jest rownoznaczne z zakonczeniem postepowania konkursowego. 

3. Konkurs uniewaznia sie, jezeli postepowanie konkursowe nie zostanie zakonczone wyltonieniem 

oferty. 
§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.


