
ZARZĄDZENIE NR B.0050.33 .2023 
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA 

z dnia 17 lutego 2023 r. 

w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie dotacji dla sekcji sportowych na wsparcie 
realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Bieruń w 2023 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., 
poz. 40) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XI/17/2022 z dnia 27 października 2022 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 2023 r. w składzie: 

a) Wioletta Nieckarz - przedstawiciel Burmistrza Miasta Bierunia, 

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

c) Piotr Świerkosz - przedstawiciel Komisji Finansów, 

d) Edward Andrejczuk - przedstawiciel Komisji Społecznej, 

e) Wojciech Palikij - przedstawiciel Rady Sportu. 

§ 2. Każdy członek Komisji składa pisemne oświadczenie o bezstronności, stanowiące załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 1. Komisja dokonuje oceny formalnej złożonych ofert, odpowiednio zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

2. Do zadań komisji należy  przyznanie punktacji w oparciu o działania promujące Miasto Bieruń, zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

3. Komisja przedstawia  Burmistrzowi Miasta Bierunia propozycje wysokości dotacji na 2023 r. dla klubów 
sportowych, obliczone w oparciu o zasady określone w uchwale nr V/4/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Bieruń na lata 2022-2028". 

4. Z prac komisji sporządzany jest protokół. 

§ 4. Podać do publicznej wiadomości listę organizacji, którym przyznano dotacje na wsparcie realizacji 
zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Bieruń w 2023 r. 

§ 5. Wykonanie i aktualizację treści zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Nadzoru i Spraw 
Społecznych. 

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Bieruń, dnia ………… 2023 r. 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:  

a) nie pozostaję w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z podmiotami ubiegającymi się 

o przyznanie dotacji,  

b) od daty wszczęcia procedury przyznawania dotacji nie pozostawałem/łam w stosunku pracy  

lub zlecenia z wnioskodawcami oraz nie byłem/łam członkiem władz podmiotów biorących 

udział w procedurze konkursowej,  

c) nie pozostaję z wnioskodawcami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.  

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                            podpis 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr B.0050.33 .2023

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 17 lutego 2023 r.
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Nazwa wnioskodawcy:  

 

 

FORMULARZ OCENY FORMALNEJ 

oferty na realizację zadania publicznego  

 

Lp. Kryteria oceny SPEŁNIA NIE SPEŁNIA 

1. Uprawnienie oferenta do udziału w konkursie  

 

 

2. Termin wpłynięcia oferty   

 

 

3. Właściwy formularz oferty  

 

 

4. Kompletność wypełnienia wymaganych pozycji oferty  

 

 

5. Kompletność wymaganych załączników  

 

 

6. 

 

Wymogi formalne dotyczące załączników 

 oryginalność lub potwierdzenie zgodności z oryginałem 

 podpisy osób upoważnionych 

  

7. Podpisy na ofercie, złożone przez osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu podmiotu zgodnie ze statutem lub 

innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób 

reprezentacji, bądź osoby upoważnione w tym celu 

  

W CELU UZYSKANIA POZYTYWNEJ OCENY FORMALNEJ, OFERTA MUSI SPEŁNIAĆ 

WSZYSTKIE POWYŻSZE KRYTERIA 

Uwagi:  

 

 

Podpisy członków komisji: 

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………… 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr B.0050.33 .2023

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 17 lutego 2023 r.
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TABELA PUNKTACJI działań promujących Miasto Bieruń 

Działania promujące Miasto Bieruń, inne działania poza sportowe mające wpływ na rozwój sportu w mieście, działania wpływające na 

pozytywny wizerunek klubu sportowego oraz zaangażowanie klubów sportowych w proces tworzenia klas sportowych w szkołach 

zlokalizowanych na terenie Gminy Bieruń. 

 
RODZAJ DZIAŁAŃ 

 

UKS Unia 
Bieruń 
(badminton) 

KS Unia 
Bieruń 
(piłka 
nożna)  

Piast GOL 
Bieruń  
(piłka 
nożna) 

Big Budo 
Polska 

Klub 
Sportów 
Walki 
Bushido 

UKS  
„Maraton 
Korzenio
wski” 

KS 
RONIN 

KS Unia 
Bieruń  
(SKAT) 

LKJ Solec KSS "Piast" 

Działania promujące Miasto Bieruń  
(skala ocen od 0 pkt do 5pkt gdzie 0 pkt - 

brak działań, 5pkt - maksymalne 

zaangażowanie ) 

          

Inne działania poza sportowe mające 
wpływ na rozwój sportu w mieście  
(skala ocen od 0 pkt do 5pkt gdzie 0 pkt - 

brak działań, 5pkt - maksymalne 
zaangażowanie ) 

          

Działania wpływające na pozytywny 
wizerunek klubu sportowego  
(skala ocen od 0 pkt do 5pkt gdzie 0 pkt - 
brak działań, 5 pkt - maksymalne 
zaangażowanie)  

          

Zaangażowanie klubów sportowych 
w proces tworzenia klas sportowych 
w szkołach na terenie Gminy Bieruń  
(0 pkt - brak zaangażowania, 1 pkt - 
zaangażowanie) 

          

SUMA PUNKTÓW:           

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr B.0050.33 .2023

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 17 lutego 2023 r.
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