ZARZĄDZENIE NR ./JUJćJJ.L/2Ol9
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia

2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków o przyznanie
dotacji, zlożonych w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu
iy Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2019
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), w związku z Uchwalą nr 40/VI/7/2011 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków
i trybu udzielania i rozliczania dotacji siużących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz
kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011 r. Nr 73, poz. 2316),
oraz w związku z pkt 2 działu VII Załącznika do Zarządzenia nr 18/VIII/2018
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogloszenia
otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Konstancin
-Jeziorna w roku 2019, zarządzam, co następuje:

1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie
projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Konstancin-Jeziorna w 2019 r.
w niżej wymienionym składzie:
• Ryszard Machałek
Przewodniczący Komisji,
• Arkadiusz Jaskółowski
Sekretarz Komisji,
• Jolanta Urbańska
Członek Komisji,
• Dariusz Lipiec
Członek Komisji,
• Magda Gołębiowska
Członek Komisji.
—

—

—

—

—

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
a) ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych w konkursie projektów, na podstawie
wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie, z uwzględnieniem
wymogów przewidzianych przez właściwe przepisy prawa,
b) przedłożenie Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna opinii co do złożonych
projektów, rekomendacji ich wyboru do przyznania dotacji oraz proponowanej
wysokości dotacji.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia powierzam I Zastępcy Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia nr j”!7L2019
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
2019 r.
w sprawie powołania komisji do oceny
wniosków o przyznanie dotacji
w otwartym konkursie projektów
na wsparcie rozwoju sportu w Gminie
Konstancin-Jeziorna w 2019

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
DO OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który w sprawach nieuregulowanych
niniejszym regulaminem ustała zasady postępowania organizacyjnego.
2. Komisja działa na posiedzeniach.
3. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
4. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest glos Przewodniczącego.

1. Otwarcie i ocena projektów przez Komisję następuje w terminie 5 dni od terminu
wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.
2. Posiedzenie, na którym odbywa się ocena formalna i merytoryczna proj ektów jest
zamknięte dla oferentów.

Komisja może obradować w minimalnym składzie trzech osób

—

członków Komisji.

Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków na podstawie kryteriów
określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie oraz na podstawie wymogów
przewidzianych przez właściwe przepisy prawa.

1. Z przebiegu prac Komisja sporządza protokół, który zawierać będzie wykaz
zgłoszonych wniosków oraz rekomendacje udzielenia dofinansowania wraz
z proponowaną wysokością dofinansowania.
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni podczas jej prac.
3. Protokół przedkłada się Burn-iistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
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