
ZARZĄDZENIE NR OR.120.31.2017
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację celu 
publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu

Na podstawie Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy 
Wołczyn, zarządzam co następuje:

§ 1. Celem oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na realizację celu 
publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2017 roku w naborze uzupełniającym - powołuję komisję 
w składzie:

1) Beata Siwak - przewodnicząca,

2) Tadeusz Olejnik - członek,

3) Elżbieta Bar - członek,

4) Damian Woźny - członek.

§ 2. Komisja konkursowa pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek
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Załącznik do Zarządzenia Nr OR.120.31.2017

Burmistrza Wołczyna

z dnia 9 października 2017 r.

Regulamin

Komisji konkursowej powołanej do oceny wniosków o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej 
uzupełniającej na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2017 roku.

§ 1. 1. W celu oceny przedstawionych do konkursu ofert Burmistrz Wołczyna powołuje komisję 
konkursową i wyznacza jej przewodniczącego.

2. Do członków komisji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 roku  (Dz. U. z 2017 poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.

3. Prace komisji będą prowadzone jeśli w jej posiedzeniu weźmie udział co najmniej 3 członków komisji.

§ 2.  Otwarcie ofert odbędzie się w terminie 10 dni od upływu terminu do składania ofert w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Wołczynie. Złożone oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową.

§ 3. 1. Przy wyborze rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i złożone wraz z wymaganymi 
załącznikami.

2. Jeżeli oferta zawiera braki formalne, komisja może zobowiązać oferenta do usunięcia braków 
formalnych zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego.

3. Oferty będą oceniane przez komisję konkursową pod względem:

1) formalnym - poprawne wypełnienie ofert oraz komplet załączników,

2) merytorycznym - podczas oceny komisja będzie uwzględniać w szczególności:

a) udział środków własnych w realizacji zadania,

b) doświadczenie oraz dotychczasowe osiągnięcia sportowe wnioskodawcy,

c) udział dzieci i młodzieży w programie szkolenia sportowego,

d) ocenę wcześniej realizowanych podobnych zadań,

e) rodzaj i celowość planowanych do objęcia wsparciem kosztów.

4. Ocena ofert dokonywana jest w drodze głosowania jawnego. Każdy członek komisji dysponuje jednym 
głosem.

5. Z przebiegu konkursu ofert sporządza się protokół.

6. Protokół z konkursu przedkłada się Burmistrzowi Wołczyna. Z chwilą złożenia protokołu komisja 
konkursowa rozwiązuje się.

§ 4.  Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji podejmuje Burmistrz Wołczyna na 
podstawie rekomendacji komisji konkursowej.
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§ 5.  Konkurs unieważnia się, jeżeli nie wpłynie żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone 
z powodu braków formalnych.

 

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek
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