
Załącznik nr  1 do Zarządzenia Nr 292/2020 

Burmistrza Krapkowic 

z dnia 9 stycznia 2020 r. 

REGULAMIN 
POSTĘPOWANIA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁANEJ DO OPINIOWANIA PROJEKTÓW NA 

WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE 
W 2020 ROKU 

§ 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. Każdy członek Komisji podpisuje oświadczenie w tej sprawie. 

5. Jeżeli 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 nieważne. 

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 złożonego wniosku. 

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) szkolenie dzieci i młodzieży, 

4) kosztorys ze względu na rodzaj kosztów, 

5) pozafinansowy wkład własny i posiadane rodzaje zasobów rzeczowych, 

6) posiadane zasoby kadrowe, 

7) doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju, 

8) rzetelność i terminowość projektów realizowanych we współpracy z administracją publiczną oraz sposób 

rozliczenia dotacji w ostatnich 3 latach, 

9) inne informacje ważne 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 unieważnienia otwartego konkursu projektów.


