
ZARZĄDZENIE NR 54/2020 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE 

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych w trybie otwartego 
konkursu ofert oraz określenia regulaminu jej pracy 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ), § 8 uchwały Nr XVI/105/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 19 października 
2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Proszowice w zakresie 
sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2015 r. poz. 6116), zarządza się co następuje: 

§ 1.  

Powołuję Komisję Konkursową w celu rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Proszowice 
w roku 2020 w składzie: 

1. Wojciech Marzec- Przewodniczący, 

2. Marek Mazurek, 

3. Marek Paluch, 

4. Mieczysław Krzynówek. 

§ 2.  

1. Termin posiedzenia Komisji Konkursowej wyznacza się na dzień 04.06.2020 r. 

2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom 
nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

3. Posiedzenie Komisji Konkursowej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 
wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji Konkursowej. 

4. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzony jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie 
Komisji. 

§ 3.  

1. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z kartą oceny formalnej wniosków sporządzoną przez 
upoważnionego pracownika merytorycznego, dokonuje ich ostatecznej oceny. 

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej wniosków na podstawie Karty Oceny 
Merytorycznej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, biorąc pod uwagę kryteria 
oceny i skale punktowe zawarte w ogłoszeniu o konkursie ofert. 

3. Protokół, o którym mowa w § 2 ust. 4 wraz z propozycją wysokości dotacji przekazywany jest przez 
Przewodniczącego do rozstrzygnięcia Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice. 

§ 4.  

Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozstrzygnięcia 

§ 5.  
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Gminy i Miasta 
Proszowice 

 
 

Grzegorz Cichy 
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             Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2020 
 

                      Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice 
 

z dnia 25 maja 2020 r. 
 
 
 
 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 

wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego z zakresu 

sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Proszowice w roku 2020  
 

 

L.p. DANE DOTYCZĄCE OFERTY   
1 Nazwa zadania 

 
2 Nazwa i adres oferenta  

 

 

L.p. Merytoryczne kryteria oceny wniosku Punktacja  

 

1 Znaczenie zgłoszonego wniosku dla realizacji zadania publicznego określonego 
w pkt II ogłoszenia otwartego konkursu ofert (0-10 pkt) 

 
2 Przedstawiona we wniosku kalkulacja kosztów realizacji zadania w związku z 

jego zakresem rzeczowym (0-5 pkt) 
 

3 Możliwość realizacji zadania przez beneficjenta (0-10 pkt) 
 

4 Poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie 
rozgrywek ligowych w odniesieniu do ilości drużyn zarejestrowanych w w/w 
systemie w danej dyscyplinie sportowej lub miejscami zajętymi przez 
zawodników indywidualnych (0-10 pkt) 

 
5 Osiągnięcia sportowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami (0-10 pkt) 

 
6 Dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy 

Proszowice (0-5 pkt) 
 

7 Promocję Gminy Proszowice poprzez sport (0-10 pkt) 
 

8 Wkład rzeczowy, osobowy w planowanym przedsięwzięciu, w tym 
świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków klubu (0-10 pkt) 

 
9 Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych 

źródeł w planowanym przedsięwzięciu (0-5 pkt) 
 

10 Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych podmiotów, które w 
latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę 
rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel 
środków (0-5 pkt)   

Ogólna ocena  

 

Łączna ilość zgromadzonych punktów (ocena formalna i merytoryczna): …………………  
Proponowana kwota dotacji: …………………… (słownie: ……………………………...…………) 

 

data: 

 

podpisy członków Komisji: 

 

……………………… 
 

………………………….…….. 

 

………………………….…… 
 

………………………….…… 
 

………………………….……
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