
 
 
 

Zarządzenie Nr 84/2011 
Burmistrza Krapkowic 

z dnia 27 kwietnia 2011 roku 
 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania projektów na wsparcie rozwoju 
sportu na terenie Gminy Krapkowice na rok 2011. 

 
 

 
 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), w związku 
z  § 10 ust. 7 Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 09 lutego 2011 roku 
sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie 
sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r. Nr 32, poz.411 ) zarządzam, co 
następuje:  
 

 
  

§1 
 

Powołuje się komisję konkursową do opiniowania projektów na wsparcie rozwoju sportu na 
terenie Gminy Krapkowice na rok 2011-  w następującym składzie:  
 
1. Romuald Haraf            – przewodniczący komisji, 
2. Harald Brol         – członek komisji, 
3. Małgorzata Meisner       – członek komisji, 
4. Marzena Data            – członek komisji, 
5. Beata Stępniowska       – członek komisji, 
 

§2 
 

Komisja, o której mowa w §1, wykonuje swoje zadania w oparciu o regulamin stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§3 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Krapkowic. 
 

§4 
 

Zarządzenie  wchodzi  w  Ŝycie  z  dniem  podpisania. 
 
 
 
        Burmistrz 
        Andrzej Kasiura 

BURMISTRZ  KRAPKOWIC 
ul.3 Maja 17 

47-303 Krapkowice 



 
 
 

 
 

Załącznik nr 1 do 
Zarządzenia Nr 84/2011 

Burmistrza Krapkowic 
z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

 
REGULAMIN  

POSTĘPOWANIA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁANEJ DO OPINIOWANIA 
PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE 

NA ROK 2011 
 

§ 1. 
1. Komisję Konkursową powołuje Burmistrz Krapkowic i wyznacza jej przewodniczącego. 
2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony 

przez Burmistrza Krapkowic członek Komisji.  
3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału wnioskodawców.  
4. W Komisji Konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie, ani 

pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestnikami konkursu, który mógłby budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności. KaŜdy członek Komisji podpisuje 
oświadczenie w tej sprawie.  

5. JeŜeli okoliczności, o których mowa w ust. 4 zostaną ujawnione po powołaniu Komisji, 
Burmistrz Krapkowic dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie Komisji. Czynności 
Komisji dokonane przed zmianą uznaje się za niewaŜne.  

6. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.  
7. Rozpatrzenie wniosków przez Komisję Konkursową nastąpi w oparciu o ocenę formalną i 

merytoryczną. 
8. Ocena formalna polegać będzie na ocenie kompletności i poprawności złoŜonego wniosku. 

Wnioski nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone bez rozpatrzenia 
merytorycznego.  

9. Przy ocenie merytorycznej wniosku brane będą pod uwagę w szczególności następujące 
kryteria: 
1) zakładane rezultaty w realizacji celów publicznych, 
2) skala działań podejmowanych przy realizacji zadania, 
3) kosztorys ze względu na rodzaj kosztów i źródło finansowania, 
4) pozafinansowy wkład własny i posiadane rodzaje zasobów rzeczowych, 
5) posiadane zasoby kadrowe, 
6) doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju, 
7) inne informacje waŜne z punktu widzenia realizacji projektu. 

 
§ 2. 

1. Komisja Konkursowa sporządza i przedstawia Burmistrzowi Krapkowic protokół, opinie 
i oceny wniosków w sprawie wyboru projektów lub odrzucenia wraz z uzasadnieniem. 

2. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia lub uniewaŜnienia otwartego konkursu 
ofert. 
 

 
 

Burmistrz 
        Andrzej Kasiura 

BURMISTRZ  KRAPKOWIC 
ul.3 Maja 17 

47-303 Krapkowice 


