
ZARZĄDZENIE NR 5/2013

Wójta Gminy Wierzbinek 

z dnia 06.02.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych w odpowiedzi 

na ogłoszenie o konkursie na finansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu na 

terenie Gminy Wierzbinek oraz ustalenia regulaminu pracy komisji

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Do przeprowadzenia konkursu powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:

1. Jolanta Siekaczyńska – Przewodniczący

2. Włodzimierz Manuszkiewicz– członek

3. Jacek Wysocki – członek

4. Lidia Giętkowska– sekretarz

§ 2

Ustalam  regulamin  prac  Komisji  Konkursowej  stanowiący  załącznik  do  niniejszego 

zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wierzbinek.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2013
Wójta Gminy Wierzbinek 

z dnia 06.02.2013r.

REGULAMIN  KOMISJI

1. Zadaniem  komisji  jest  zaopiniowanie  Wójtowi  Gminy  Wierzbinek  wniosków 

złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na finansowanie projektów z zakresu 

sportu, ogłoszonym w dniu 21.01.2013r., na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbinek 

Nr  2  z dnia 18.01.2013r.

2. Niezwłocznie  po  upływie  ostatniego  dnia  składania  ofert  Przewodniczący  komisji 

zwołuje pierwsze zebranie komisji. O tym fakcie powiadamia Wójta Gminy.

3. Komisja dokonując oceny każdej oferty będzie brała pod uwagę w szczególności:

- możliwości  organizacyjne,  materialne  i  kadrowe  niezbędne  do  realizacji 

zadania,

- wartość merytoryczną oferty,

- dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań,

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

- potrzeby gminy i jej mieszkańców,

- dotychczasową współpracę z samorządem i jego organami,

- dotychczasową działalność organizacji na terenie gminy Wierzbinek na rzecz 

jej mieszkańców.

4. Komisja  po  dokonaniu  oceny  sporządza  pisemna  opinię  i  przedkłada  ją  Wójtowi 

Gminy Wierzbinek, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia składania 

ofert na realizację zadania. Opinia zostaje podpisana przez wszystkich członków komisji.

5. Po  zakończeniu  prac  oraz  przedłożeniu  opinii,  dotyczących  wszystkich  złożonych 

ofert, Wójtowi Gminy Wierzbinek komisja ulega rozwiązaniu.


