Zarządzenie Nr 8/2019
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie: powołania Komisji Oceniającej wnioski – oferty na wsparcie finansowe projektów
służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, które będą realizowane w 2019 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą

Nr XXX/274/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie
określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań z zakresu sprzyjania
rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa (Dziennik Urzędowy Województwa
Mazowieckiego z 2013 r., poz. 3196), zarządzam co następuje:
§ 1.
W celu zaopiniowania złożonych wniosków przez kluby sportowe, powołuję Komisję Oceniającą
w następującym składzie:
1. Pani Beata Czyżewska (przewodnicząca),
2. Pani Małgorzata Gostomska,
3. Pani Anna Sibińska,
4. Pan Zbigniew Makowski,
5. Pani Agnieszka Przygoda,
6. Grzegorz Witkowski,
7. Anna Prachniak.
§ 2.
Obserwatorem z ramienia Rady Miasta Pruszkowa, za zgodą Przewodniczącej Komisji Oświaty
Kultury i Sportu Rady Miasta Pruszkowa, jest Pan Maciej Roszkowski.
§ 3.
Regulamin działania Komisji Oceniającej oraz wzór oświadczenia członka Komisji stanowią
załączniki do niniejszego Zarządzenia.
§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się dla wydziału merytorycznego, tj. samodzielnego stanowiska ds.
sportu.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Miasta Pruszkowa
Paweł Makuch

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2019
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 15.01.2019 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENIAJĄCEJ

1.

Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa opiniuje złożone wnioski – oferty na
wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, które
będą realizowane w 2019 roku.

2.

W pracach Komisji mogą uczestniczyć osoby, które podpisały oświadczenie według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia.

3.

Przy ocenie wniosku o przyznanie dotacji Komisja Oceniająca bierze się pod uwagę zapisy § 6
ust. 8 Uchwały Nr XXX/274/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 14 lutego 2013 r.
w sprawie określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań z zakresu sprzyjania
rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa.

4.

Spotkania Komisji Oceniającej są protokołowane.

5.

W protokole Komisja Oceniająca przedstawia ocenę wniosków wraz z rekomendacją w sprawie
przyznania dotacji dla określonego projektu lub odrzucenia projektu.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 8/2019
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 15.01.2019 r.

Pruszków, dnia ……………… 2019 r.

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI OCENIAJĄCEJ
Imię, nazwisko …………………………………………………….…………………………
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:
1. nie ubiegam się o udzielenie dotacji na podstawie zapisów Uchwały Nr XXX/274/2013
Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie określenia warunków
tworzenia oraz trybu finansowania zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie
Miasta Pruszkowa (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r.,
poz. 3196);
2. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz
nie jestem związany/-a z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z podmiotami
ubiegającymi się o udzielenie dotacji, ich zastępcą prawnym lub członkiem ich organów
zarządzających lub organów nadzorczych;
3. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji nie
pozostawałem/-am w stosunku pracy lub zlecenia i nie byłem/-am członkiem organów
zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie
dotacji;
4. nie pozostaję z żadnym z podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do
mojej bezstronności;
5. nie zostałem/-am prawomocnie skazany/-a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

…………………………………….
(Podpis)

