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ZARZĄDZENIE NR 714/2019 
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 11 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2020 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 

Działając na podstawie: 
	art. 27 ust. 1 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1468 z późn. zm.),

§ 14 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika, wprowadzonego zarządzeniem                             nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika,  
	§ 5 ust. 15 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 25 września 2018 r. poz. 5857),

zarządzam, co następuje:


§ 1.
Ustalam następujący skład komisji, zwanej dalej „komisją”, do oceny ofert składanych 
na realizację w 2020 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu: 
Piotr Masłowski	- 	Przewodniczący,
	Joanna Hawel	- 	Zastępca Przewodniczącego,
Bogusława Tyma	- 	Członek,
	Michał Adamik	-	Członek,
Karina Krentusz	-	Członek,
Izabela Małek		Członek,
	Marek Pietras	- 	Członek.


§ 2.
Pracami komisji kieruje Przewodniczący, który zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy obradom. W czasie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje jego Zastępca. 
O terminie posiedzenia komisji członkowie zostają poinformowani elektronicznie 
lub telefonicznie. 
	W posiedzeniu komisji musi wziąć udział co najmniej 4 członków powołanego składu komisji.
	Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 25 września 2018 r. poz. 5857).
	Osoby powołane w skład komisji, przed przystąpieniem do oceny ofert, składają pisemne oświadczenie o niewystępowaniu jakichkolwiek powiązań, mogących budzić wątpliwości co do obiektywności osoby powołanej w skład komisji, z podmiotami biorącymi udział w konkursie. 
	W pracach komisji mogą również uczestniczyć osoby spoza komisji, posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu sportu.

Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół, zawierający opinię komisji wraz 
z propozycją wysokości dotacji.
Protokół sporządza pracownik Urzędu Miasta, będący członkiem komisji, wyznaczony przez Przewodniczącego komisji. 
Protokół z posiedzenia komisji jest niezwłocznie przekazywany Prezydentowi Miasta, celem podjęcia decyzji o wyborze podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja oraz o jej wysokości.
Obsługę administracyjną komisji zapewnia Wydział Polityki Społecznej. 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



