Zarządzenie Nr 12/14
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację w 2015 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu rozwoju sportu.
Na podstawie § 13 uchwały nr XI/110/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2011 r.
zmienionej uchwałą nr XXII/222/13 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia warunków
i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Kościan, zarządza się co
następuje:
§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert na realizację w 2015 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu
rozwoju sportu w składzie:
1. Irena Tomczak – przewodnicząca komisji,
2. Hubert Jordeczka – członek,
3. Agata Łakoma – członek,
4. Marta Kasprzak – członek.
§ 2. Do zadań komisji konkursowej należy:
1) weryfikacja ofert złożonych przez kluby sportowe na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu
w 2015 roku,
2) przedstawienie Burmistrzowi Miasta Kościana ofert, na które proponuje się przyznanie dotacji,
3) sporządzenie protokołu końcowego z pracy komisji.
§ 3. 1. Dokonując oceny ofert, komisja uwzględnia kryteria określone w ogłoszeniu otwartego
konkursu ofert.
2. Rozstrzygnięcie konkursu następuje po dokonaniu oceny przedłożonych pod obrady komisji
wszystkich ofert, spełniających wymogi formalne i merytoryczne.
3. W przypadku uchybień formalnych komisja ma prawo wezwać oferenta do ich usunięcia.
§ 4. 1. Członkowie

komisji

składają

pisemne

oświadczenie

o bezstronności

w stosunku do rozpatrywanych ofert.
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2. Członkowie komisji, którzy są związani z rozpatrywaną ofertą, zobowiązani są wyłączyć się
z udziału w ocenie takiej oferty.
§ 5. Prace komisji, dotyczące danego otwartego konkursu ofert, kończą się w momencie
przedstawienia Burmistrzowi Miasta Kościana protokołu końcowego.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga
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