
ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2020 
WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA 

z dnia 9 marca 2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na wsparcie realizacji zadania 
publicznego Gminy Dąbrowa Zielona w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie 

Dąbrowa Zielona w 2020 roku. 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ust 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dąbrowa 
Zielona z dnia 29 listopada 2019 r. Nr XV/97/2019 w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy 
Gminy Dąbrowa Zielona z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 roku, zarządza się co następuje: 

§ 1. Do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Zielona w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dąbrowa Zielona w 2020 roku powołuję Komisję 
Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie: 

1) Anna Wosik - przewodniczący, 

2) Danuta Struska - członek, 

3) Lilla Deska - członek, 

4) Anna Błaszczyk - członek. 

§ 2. 1. Komisja Konkursowa działać będzie zgodnie z Rozdziałem XII pkt II Programu Współpracy gminy 
Dąbrowa Zielona z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 roku przyjętego Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie 
Zielonej Nr XV/97/2019. 

2. Komisja Konkursowa dokona oceny złożonych ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a) wartość merytoryczną projektu - celowość oferty, uzasadnienie potrzeby realizacji, zakres rzeczowy, grupę 
docelową, zgodność z niniejszym ogłoszeniem, planowane rezultaty w kontekście programów i strategii 
Gminy Dąbrowa Zielona oraz spójność rezultatów z celami projektu (0-20 pkt); 

b) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj, celowość i adekwatność planowanych kosztów (0-20 pkt); 

c) udział dotacji w całkowitych kosztach projektu, przy czym ocena jest odwrotnie proporcjonalna do 
procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach projektu (0-20 pkt); 

d) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych (0-20 pkt); 

e) doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie 
z dotychczasowej współpracy oferenta z Gminą Dąbrowa Zielona (0-20 pkt) 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy 
 
 

Maria Włodarczyk 
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