ZARZĄDZENIE Nr 6/z/2022
BURMISTRZA LUBSKA
z dnia 10.01.2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania
konkursowego o udzielenie dotacji celowej na wsparcie klubów sportowych z terenu
Gminy Lubsko w 2022 r.,
Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały nr XXXVIII/194/16 Rady miejskiej w Lubsku z dnia
23 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na
terenie Gminy Lubsko (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016r., poz. 2366) zarządzam, co następuje:
§ 1.W celu opiniowania wniosków złożonych przez kluby sportowe, ubiegające się o
wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na wsparcie klubów sportowych z terenu
Gminy Lubsko w 2022 r. powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:
1) Elżbieta Haściło -Przewodniczący Komisji,
2) Bartłomiej Sówka -członek,
3) Marika Drewniak -członek
4) Agnieszka Antoniszyn-członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej)
5) Maria Firlik-członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej)
§ 2. Tryb pracy Komisji oraz kryteria skali ocen stanowią załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 3. Upoważniam członków Komisji do przetwarzania danych osobowych w związku z
pracami prowadzonymi przez Komisje w zakresie wynikającym z realizacji obowiązków
członka Komisji.
§ 4. Polecam członkom Komisji przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem praw
osób których dane dotyczą, na podstawie przepisów prawa, z zachowaniem zasad: poufności.
rzetelności, przejrzystości, w minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu
przetwarzania i jedynie przez okres niezbędny do jego osiągnięcia zabezpieczanie danych
osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby
nieuprawnione, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§ 5. Upoważnienia członkom Komisji udzielam na czas wykonywania przez nich
obowiązków podczas jej posiedzenia.
§ 6. Zobowiązuję członków Komisji do zachowania w tajemnicy informacji prawnie
chronionych, danych osobowych, przetwarzanych podczas posiedzenia oraz sposobu ich
zabezpieczenia również po zakończeniu jej prac.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia nr 6/z/2022
z dnia 10.01.2022 r.
Burmistrza Lubska

Regulamin Komisji Konkursowej w sprawie oceny złożonych wniosków na realizację
zadania w zakresie wspierania klubów sportowych w 2022 rok.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§1
Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, wykonuje swoje zadania na
posiedzeniach zamkniętych.
Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
Komisja podejmuje decyzje w składzie minimum 4 osób.
W sprawach proceduralnych Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów.
Komisja ocenia jedynie wnioski kompletne pod względem formalnym.
Oceny kompletności oraz zgodności poszczególnych wniosków z wymogami
formalnymi tj. zakresem zadań określonych w ogłoszeniach poszczególnych
konkursów dokonuje Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w
Lubsku.
§2

1. Do zadań Komisji należy:
a) ocena wniosków zgodnie z kryteriami przyjętymi dla poszczególnych konkursów,
b) zaproponowanie podziału środków przeznaczonych na realizację zadania pomiędzy
poszczególne wnioski, biorąc pod uwagę wyniki ich oceny.
2. Komisja może zaproponować przyznanie dotacji w kwocie niższej od określonej we
wniosku.
§3
1. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu danego wniosku stosuje się
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052 z późn. zm.)dotyczące wyłączenia pracownika.
2. Przewodniczący Komisji od każdego z członków odbiera oświadczenie o
bezstronności w zakresie oceny danego wniosku.
§4
1. Członkowie Komisji przy ocenie poszczególnych wniosków stosują następujące
kryteria i skalę ocen:
a) Możliwość realizacji zadania (punkty 0-10) - w tym celowość realizacji zadania,
adekwatność działań do założonych celów, możliwość wykonania zadania w
przewidywanym czasie,
b) znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań Gminy Lubsko (punkty 0-10) - w tym
ranga przedsięwzięcia, korzyści odnoszone przez beneficjentów zadania, przewidywana
liczba odbiorców,
c) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania (punkty 0-10)- w tym zasadność przedstawionych w
projekcie kosztów kwalifikowanych, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu,

d) ocena jakości wykonania planowanego zadania i kwalifikacji osób przy udziale których
realizowane będzie przedmiotowe zadanie (punkty 0-10) - w tym zaplanowane zasoby
rzeczowe i kadrowe (dostępność dla beneficjentów, dotychczasowe doświadczenie oraz
kwalifikacje pracowników merytorycznych, którzy będą wykonywali zadanie),
e) ocena udziału finansowego środków własnych klubów sportowych (niepochodzących z
dotacji ) w odniesieniu do łącznej kwoty przeznaczonej na realizację zadania z
uwzględnieniem zakresu planowanych działań (punkty 0-10),
f) osiągnięte wyniki sportowe w 2021 roku (punkty 0-10)
2. Stopień spełniania każdego z powyższych kryteriów przez złożony w konkursie
wniosek podlega osobnej ocenie przez każdego z członków Komisji zgodnie z podaną
skalą punktów o której mowa w ust. 1 pkt a–f niniejszego §.
3. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując oceny w arkusz ocen, zawierający:
nazwę organizacji zgłaszającej ofertę, nazwę realizowanego zadania, wolne pola na
wpisanie ocen cząstkowych według kryteriów podanych w § 4 ust.1 oraz ocenę łączną.
Każdy arkusz zostaje podpisany przez osobę dokonującą oceny.
4. Ocena łączna danego wniosku wystawiona przez członka Komisji jest sumą
wystawionych ocen cząstkowych.
5. Ocena końcowa danego wniosku jest sumą ocen łącznych wystawionych przez
poszczególnych członków Komisji.
§5
1. Komisja ustala wysokość i sposób podziału dotacji stosownie do oceny wynikającej z
przyjętych kryteriów. Za najkorzystniejsze uznaje się wniosek, który otrzymał kolejno
największą liczbę punktów w danym zadaniu.
2. Z czynności Komisji sporządza się protokół wraz z załącznikiem zawierającym
propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne wnioski, który przekazuje się
Burmistrzowi Lubska do zatwierdzenia.
§6
Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie, ani zwrot kosztów podróży.
§7
Obsługę administracyjno-techniczną Komisji prowadzi Wydział Edukacji i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku.

