
ZARZĄDZENIE NR SG.0050.165.2016 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie § 30 uchwały nr Y/45/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z 
dnia 10 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy 
Zdzieszowice, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 9 uchwały nr IY/20/2011 Rady 
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 
sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice zarządza co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1. Artur Gasz — przewodniczący komisji
2. Edward Szymainda -  zastępca przewodniczącego
3. Piotr Lebok -  sekretarz komisji
§ 2. 1. Komisja jest zespołem pomocniczym Burmistrza powołanym do oceny zgodności złożonych wniosków 

z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.) oraz ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), uchwały nr IW20/2011 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 
rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice oraz uchwały nr W45/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z 
dnia 10 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy 
Zdzieszowice, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z ogłoszonym konkursem na wsparcie 
zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2016 roku.

2. Komisja dokona wyboru wniosków i sporządzi protokół z przeprowadzonego postępowania.

3. Wybrane wnioski komisja przedkłada Burmistrzowi.
§ 3. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Zdzieszowic.

§ 4. Komisja do dnia 22.01.2016 r. rozpatrzy wnioski złożone w konkursie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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