
ZARZĄDZENIE NR B.0050.238.2018
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu
na terenie Gminy Bieruń w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 
z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały Nr III/2/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Bieruń

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.Powołać komisję ds. oceny wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie 
Gminy Bieruń w 2019 r. w składzie:

a) Sebastian Macioł - przedstawiciel Burmistrza Miasta Bierunia,

b) Anna Mokry - przedstawiciel Burmistrza Miasta Bierunia,

c) Michał Żerdka - przedstawiciel Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

d) Stanisław Jurecki - przedstawiciel Komisji Finansów,

e) Dariusz Czapiewski- przedstawiciel Komisji Społecznej,

f) Wojciech Palikij - przedstawiciel Rady Sportu.

§ 2.1. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności dokonanie formalnej i merytorycznej oceny 
wniosków zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz przestawienie Burmistrzowi Miasta 
Bierunia propozycji wysokości dotacji na 2019 r.

2. Z prac komisji sporządzany jest protokół.

§ 3.Podać do publicznej wiadomości listę organizacji, którym przyznano dotacje  na wsparcie realizacji zadań 
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Bieruń.

§ 4.Wykonanie i aktualizację treści zarządzenia powierzyć Inspektorowi ds. społecznych.

§ 5.Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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FORMULARZ OCENY FORMALNEJ 

wniosku na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu 

Nazwa wnioskodawcy: 

Nazwa zadania: 

 

Lp. Kryteria oceny SPEŁNIA NIE SPEŁNIA 

1. Druk wniosku – zgodny z wzorem zawartym w Uchwale  

Nr III/2/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27.02.2014 r. 

 

 

 

2. Termin złożenia wniosku   

 

 

3. Wniosek złożony przez podmiot uprawniony  

 

 

4. Podpisy osób uprawnionych statutowo lub upoważnionych  

do reprezentowania podmiotu uprawnionego 

 

 

 

 

5. Kompletność wypełnienia wymaganych pozycji wniosku  

 

 

6. 

 

Kompletność wymaganych załączników   

7. Wymogi formalne dotyczące załączników 

 oryginalność lub potwierdzenie zgodności z oryginałem 

 podpisy osób upoważnionych 

  

8. Wniosek złożony na zadanie zgodne z działalnością statutową 

wnioskodawcy 

  

W CELU UZYSKANIA POZYTYWNEJ OCENY FORMALNEJ, WNIOSEK MUSI SPEŁNIAĆ 

WSZYSTKIE POWYŻSZE KRYTERIA 

Uwagi:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpisy członków komisji: 

1. …………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………… 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr B.0050.238.2018

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 31 grudnia 2018 r.
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 FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ 

wniosku na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu 

Nazwa wnioskodawcy: 

Nazwa zadania: 

Lp. Kryteria oceny Ocena 

(od 0 do 5 pkt) 

1. Możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 

 

 

2. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym  

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 

 

 

3. Oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę organizacyjną sportu lub 

współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie 

 

 

4. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy 

udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne 

 

 

5. Planowany udział środków finansowych własnych lub środków 

pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego 

 

 

6. Planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia 

wolontariuszy i praca społeczna członków 

 

 

7. Realizacja zleconych zadań publicznych przez oferenta w latach 

poprzednich (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia 

otrzymanych środków) 

 

 

                                                                                                                         

Ogółem: 

 

   

Uwagi:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpisy członków komisji: 

1. …………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………. 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr B.0050.238.2018

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 31 grudnia 2018 r.
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