
Zarządzenie Nr 15/2018 

Wójta Gminy Adamów 

z dnia 01 marca 2018 roku 

W sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 
na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod 
nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku 
dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i 
rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, 
utrzymanie boiska sportowego 

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, 
poz.1875 z późn.zm.) i art.15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/199/17 
Rady Gminy Adamów z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu 
współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2018 

§1 
Powołuję komisję konkursową w składzie: 
1. Anna Romaszko — insp. ds. oświaty, zdrowia i sportu 
2. Teresa Kostrubiec - Z-ca Skarbnika 
3. Aneta Molenda - insp. ds organizacyjno-kadrowych i bhp 

§2 

Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert, wybór ofert oraz ustalenie 
wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie 
dotyczące: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego 
wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w 
zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych 
poza gminą, utrzymanie boiska sportowego 

§3 

Ustala się regulamin pracy komisji konkursowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego 
zarządzenia 

§4 

Komisja ulega rozwiązaniu z chwila rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 



Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2018 

Wójta Gminy Adamów 

Z dnia 01 marca 2018 roku 

Regulamin pracy komisji konkursowej 

1) ) Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert, wybór ofert oraz ustalenie 
wysokości dotacji dla poszczególnych podmiotów na zadanie dotyczące Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja 
rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, 
reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska 
sportowego 

2) Członkami komisji nie mogą być osoby związane powinowactwem z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, uczestniczącymi w otwartym konkursie ofert. 

3) Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w terminie do 7 dni od upływu terminu złożenia 
ofert. 

4)Posiedzenie komisji konkursowej zwołuje Wójt Gminy Adamów 

5) Każdy z członków poinformowany zostanie o terminie i miejscu posiedzenia telefonicznie. 

6) Członkowie komisji dokonują szczegółowej oceny pod względem formalnym i merytorycznym 
złożonej oferty przez podmioty ubiegające się o dotację. 

7) Przy ocenie ofert komisja stosuje zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

8) Opinie, rozstrzygnięcia i ustalenia zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. 

9) Wybrane oferty i ustalone wysokości dotacji dla poszczególnych stowarzyszeń przedstawione 
zostaną do akceptacji Wójtowi, a następnie zostaną zawarte umowy dotacji na 2018 rok. 


