
     ZARZĄDZENIE  Nr  09/02/2016
Wójta Gminy Krotoszyce

z dnia 19  lutego 2016r.

 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do zaopiniowania wniosków o przyznanie
dofinansowania z budżetu gminy, realizacji projektów z zakresu upowszechniania i rozwoju
sportu, na terenie gminy Krotoszyce w 2016r.

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015r.poz.1515 ze zm.)  oraz Uchwały Nr.  XIV/118/2012 ze zm.  Rady Gminy
Krotoszyce  z  dnia  26  listopada  2012  roku,  w  sprawie  określenia  warunków  i  trybu
finansowania   rozwoju  sportu  przez  gminę  Krotoszyce  (  Dz.  Urz.  Woj.  Dol.  z  2012
r.poz.5112, z  2013r.poz.80 i 6258),

                                                            zarządzam co następuje:

 § 1. 1. Powołuje  Zespół Konsultacyjny, do zaopiniowania złożonych  przez kluby sportowe
wniosków o udzielenie   na 2016r.  dotacji,   na realizację  zadania  publicznego  w zakresie
upowszechniania i rozwoju sportu w składzie:

1) Anna Rabska – przewodnicząca  komisji, 

2) Teresa Wąchała -z-ca przewodniczącej komisji,

3) Zofia Solińska – członek komisji.

§ 2. 1.Członkowie Zespołu Konsultacyjnego biorący udział w ocenie wniosków pracują w 
oparciu o poniższe zasady:

1) przed rozpoczęciem pracy podpisują oświadczenie stanowiące załącznik nr 1  do 
zarządzenia,

2)  dokonują sporządzenia wykazu wszystkich wniosków, które wpłynęły  w wyznaczonym 
terminie,

3) do rozpatrywania wniosków wymagana jest obecność co najmniej 2 osób z powołanego 
niniejszym zarządzeniem  Zespołu Konsultacyjnego,

4) Zespołem Konsultacyjnym  kieruje przewodnicząca a w przypadku nieobecności 
przewodniczącej jej zastępca,

5) dokonują oceny   wniosków pod względem formalnym  i merytorycznym zgodnie z 
kartami oceny stanowiącymi  załącznik nr 2 i 3 do zarządzenia,  

6) sporządzają protokół z przebiegu przeprowadzonej oceny wniosków, który przekazują 
Wójtowi Gminy Krotoszyce.                                 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi urzędu gminy  na stanowisku ds. 
społecznych i inicjatyw gospodarczych . 
                                                                                                                                                       
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                            Wójt Gminy Krotoszyce 
                                                                                           Beata  Castañeda  Trujillo  
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                                                                                         Załącznik Nr 1  do 
                                                                                 Zarządzenia Nr 09/02/2016 Wójta Gminy   
                                                                                          z dnia  19  lutego 2016r.

                                                       O Ś W I A D C Z E N I E 

Dot:  oceny wniosków złożonych o dofinansowaniem z budżetu gminy Krotoszyce zadań w 

zakresie upowszechniania i rozwoju sportu.

Imię ……………………………………

Nazwisko……………………………………….

Oświadczam, że :

1) nie ubiegam się o dotacje z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i rozwoju sportu,

2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

podmiotów ubiegających się o dotację z budżetu gminy,

3) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwa  popełnione, w celu osiągnięcia  korzyści 

majątkowych.

                                                                                                                     

                                

Krotoszyce dnia ……………...                                                 podpis ……………….
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                                                                               Załącznik Nr 2

                                                                                        Do Zarządzenia Nr 09/02/2016

                                                                                      z    dnia 24 lutego 2016r

     Karta oceny  formalnej złożonych wniosków  o dofinansowanie z budżetu  gminy  

Krotoszyce realizacji zadań w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy 

Krotoszyce  w 2015r.

1. nazwa zadania ………………………………………………………………….

2. nazwa podmiotu składającego wniosek…………………………………………..

           …………………………………………………………………………………….

     

3. wnioskowana kwota dotacji ………………………………………………………

 4. ocena formalna złożonej oferty 

Kryterium poprawności  złożonej oferty 

TAK NIE
Czy wniosek wpłynął w 

terminie i został złożony 

przez uprawnione osoby 
Czy został w całości 

prawidłowo wypełniony
Czy podpisany jest  przez 

uprawnione osoby 
Czy posiada wymagane 

załączniki :

Jeżeli brak załączników 

wymienić jakich :

Wniosek spełnia wymogi formalne jeżeli wszystkie odpowiedzi są na TAK.

Wezwać/ nie wzywać /*……………………………………… do uzupełnienia braków 

formalnych .
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Podpisy  członków komisji obecnych na posiedzeniu w sprawie oceny wniosków :

1…………………………….

2……………………………

3……………………………..

Data weryfikacji 

* niepotrzebne skreślić
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                                                                                                                      Załącznik Nr 3

                                                                                                                          Do Zarządzenia Nr 09/02/2016

                                                                                                                          z dnia 24 luty 2016r

                                                                                                                           

Karta oceny merytorycznej wniosku  o dofinansowanie z budżetu  gminy  realizacji zadań, w 

zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Krotoszyce  w 2015r. 

( rozpatrywana w przypadku spełnienia wymogów formalnych)

Nazwa podmiotu składającego wniosek…………………………………………..

 …………………………………………………………………………………….

    

L.P Kryterium oceny  Punktacja Liczba 

przyznanych 

punktów

Uwagi

1. możliwość realizacji 

zadania publicznego przez

wnioskodawcę 

0-10

 

 

1) zasoby materiałowe , 

rzeczowe,

0-10

2) zasoby kadrowe 0-10

3) doświadczenia w 

realizacji zadania 

publicznego 

0-10

 2 Znaczenie realizacji 

zadania dla przyjętego 

przez gminę celu 

publicznego w zakresie 

upowszechniania i 

0-10

3 Kalkulacja kosztów 

realizacji zadania 

publicznego, w tym w 

odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania

0-10
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4 Udział środków własnych 

lub środków 

pochodzących z innych 

źródeł na realizację 

zadania publicznego  

0-10

do 10% 0

od 11% do 30% 5

powyżej 30% 10

5 Praca społeczna członków

klubu 

0-5

6. Rzetelność i terminowość 

oraz sposób rozliczenia  

dotychczas otrzymanych  

środków 

0-10

Liczba  maksymalna 

uzyskanych punktów 

100 Razem

Aby wniosek otrzymał rekomendacje udzielenia dotacji liczba punktów otrzymanych przy 

ocenie merytorycznej  musi wynosić nie mniej niż 50% maksymalnej  liczby punktów 

średniej arytmetycznej

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie/negatywnie * niepotrzebne skreślić 

Proponowana kwota dotacji …………………………………………………

Podpis członka komisji oceniającego wniosek ……………………………..

Data weryfikacji ……………………………………………………………

6


