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ZARZĄDZENIE NR 138/17
WÓJTA GMINY MIELNIK
z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na
terenie Gminy Mielnik w 2017 r. i przyjęcia regulaminu pracy tej komisji
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
446 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie
określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podl. z
2011 r. Nr 66, poz. 768) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Powołuję komisję konkursową w składzie:
1) Ewa Klimaszewska – przewodniczący komisji,
2) Anna Terebun - Borkowska – członek komisji,
3) Katarzyna Bajena – członek komisji.
2. Celem komisji konkursowej jest wykonanie zadań określonych w regulaminie, o którym mowa w § 2.
§ 2. Ustalam regulamin komisji konkursowej ds. oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2017 r. stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mielnik.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Eugeniusz Wichowski
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/17
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 11 stycznia 2017 r.
REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU
SPORTU NA TERENIE GMINY MIELNIK W 2017 R.
§ 1. 1. Komisja konkursowa (dalej zwana komisją) jest organem opiniodawczo – doradczym Wójta Gminy
Mielnik w zakresie opiniowania ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie
Gminy Mielnik w 2017 r.
§ 2. 1. Komisja powoływana jest na potrzeby zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu.
2. Komisja składa się z trzech osób, wybranych spośród pracowników Urzędu Gminy Mielnik.
3. Członkiem komisji nie może być osoba mająca formalne lub nieformalne powiązania z podmiotami
składającymi ofertę do konkursu, tj. :
1) która jest członkiem, wolontariuszem, członkiem władz podmiotów ubiegających się o dotację,
2) pozostaje z członkiem władz podmiotów ubiegających się o dotację w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Każdy członek komisji składa pisemne oświadczenie w zakresie określonym w ust. 3.
§ 3. 1. Przy ocenie ofert konkursowych komisja kieruje się kryteriami określonymi w ogłoszeniu konkursowym
oraz uchwale Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu
finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik.
2. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności wszystkich
członków komisji. W przypadku równej ilości głosów, po ponownym rozparzeniu sprawy przeprowadza się
ponowne głosowanie. O ile
w ponownym głosowaniu nie nastąpi rozstrzygnięcie – decyduje głos
Przewodniczącego komisji.
§ 4. Z posiedzenia komisja sporządza protokół, który przekazuje Wójtowi Gminy Mielnik.
§ 5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje zarządzeniem Wójt Gminy Mielnik.
§ 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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