
ZARZĄDZENIE Nr 34/2023 

BURMISTRZA ŻNINA 

z dnia 15 marca 2023 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), Uchwały Nr XXI/243/2020 Rady 

Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w gminie Żnin  

(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2020 r. poz. 3385) oraz Zarządzenia Nr 15/2023 Burmistrza Żnina 

z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia 

finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu 

rozwoju sportu w 2023 r.  

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie: 

1) Dawid Kolasa - Dyrektor w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Urzędu 

Miejskiego w Żninie;  

2) Agnieszka Ziółkowska - Główny specjalista w  Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji  

Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie; 

3) Szymon Mrówczyński - Inspektor w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji  

Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie; 

4) Karol Stachowiak - Pomoc administracyjna w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji  

Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie.  

§ 2. Do zadań Komisji, o której mowa w § 1, należy w szczególności dokonanie 

formalnej i merytorycznej oceny wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju 

sportu w 2023 roku oraz przedłożenie wyników konkursu Burmistrzowi Żnina. 

§ 3. Ustalam Regulamin Komisji Konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 4. Przewodniczenie Komisji powierzam Panu Szymonowi Mrówczyńskiemu. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Burmistrz Żnina 

 Robert Luchowski 

 



Załącznik do Zarządzenia  

Nr 34/2023 Burmistrza Żnina 

z dnia 15 marca 2023 r. 

 

Regulamin działania Komisji Konkursowej 

§ 1. Za organizację posiedzeń Komisji Konkursowej odpowiada Przewodniczący 

Komisji Konkursowej. 

§ 2. Pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej odbywa się w możliwie najszybszym 

terminie po powołaniu komisji. 

§ 3. O terminie i miejscu posiedzenia Komisji Konkursowej jej członkowie zostaną 

powiadomieni drogą elektroniczną nie później niż 2 dni przed terminem posiedzenia. 

§ 4. Prace Komisji Konkursowej są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co 

najmniej połowa jej członków. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący. W przypadku jego 

nieobecności osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.  

§ 5. W ocenie złożonej oferty nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem 

składającym przedmiotową ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie 

bezstronności. 

§ 6. Na pierwszym posiedzeniu komisji wszyscy członkowie podpisują oświadczenie 

(załącznik nr 6 do warunków konkursu), że w przypadku zaistnienia powiązań o, których mowa 

w § 5 członek Komisji Konkursowej zgłasza ten fakt i zostaje wówczas wyłączony z oceny 

oferty podmiotu, z którym występuje powiązanie. 

§ 7. Komisja Konkursowa w pierwszej kolejności sprawdza spełnienie wymogów 

formalnych określonych w pkt. VII. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 15/2023 Burmistrza Żnina 

z dnia 9 lutego 2023 r. regulujących warunki konkursu ofert na udzielenie wsparcia 

finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu 

rozwoju sportu w 2023 roku zwanych dalej warunkami konkursu. Do dalszego etapu konkursu 

- oceny merytorycznej – dopuszczone zostaną oferty spełniające wymogi formalne. 

§ 8. 1. Dokonując oceny merytorycznej ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagę 

kryteria określone w pkt. VII. 4 ww. Załącznika do Zarządzenia. 

2. Oceny merytorycznej oferty członkowie Komisji Konkursowej dokonują zbiorczo, 

przyznając odpowiednio punkty od 1 do 5 oceniając kryteria określone w pkt. VII. 4 ww. 

Załącznika do Zarządzenia. Wynikiem oceny merytorycznej oferty jest suma punktów 

uzyskanych w poszczególnych kryteriach o których mowa w ust. 1. 

§ 9. 1. Z przebiegu pracy Komisji Konkursowej sporządza się karty oceny formalnej 

(załącznik nr 4 do warunków konkursu), merytorycznej (załącznik nr 5 do warunków konkursu) 

i protokół. 



2. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów przyznanych przez wszystkich 

członków Komisji Konkursowej. 

 3. Oferty rekomendowane do przyznania dotacji muszą uzyskać co najmniej 50% 

punktów możliwych do otrzymania. 

 § 10. 1. Oferty oraz inne dokumenty sporządzone przez Komisję Konkursową stanowią 

załączniki do protokołu. 

2. Komisja Konkursowa przekazuje protokół Burmistrzowi Żnina. 

§ 11. 1. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu, w tym ustalenia wysokości przyznanej 

dotacji, dokonuje Burmistrz Żnina w formie zarządzenia. 

2. Konkurs winien być rozstrzygnięty najpóźniej w ciągu 30 dni od pierwszego 

posiedzenia komisji. 

3. Wyniki otwartego konkursu ofert zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie. 

 

 

 

 

 

 

 

 Burmistrz Żnina 

 
Robert Luchowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Uchwała nr XXI/243/2020 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w gminie 

Żnin (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2020 r. poz. 3385) nakłada na gminę obowiązek powołania 

Komisji Konkursowej, mającej na celu dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków 

na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w gminie Żnin w 2023 roku oraz 

przedłożenie wyników konkursu Burmistrzowi Żnina. Wobec powyższego podjęcie 

zarządzenia Burmistrza Żnina w sprawie powołania Komisji Konkursowej uznaje się za 

zasadne. 

 

 

 

 Burmistrz Żnina 

 
 Robert Luchowski 

 

 


