ZARZĄDZENIE Nr..iC<
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia/5<bM6lM^019 roku

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej

dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Żyrardowa na
zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogródków działkowych
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art. 6 ust. 1 i art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013

roku o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2176) oraz uchwały

Nr XV/109/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Żyrardowa dla rodzinnych ogródków działkowych

działających na terenie Miasta Żyrardowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju
ogrodów działkowych (Dz. U. Woj. Maz. z dn. 16.08.2019 r. poz. 9865) oraz zarządzenia

nr 349/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru
wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających
na terenie Miasta Żyrardów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogródków
działkowych zarządzam, co następuje:

§1.
W celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania

służącego tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych na terenie
Miasta Żyrardowa, powołuję Komisję w następującym składzie:
1) Lucjan Krzysztof Chrzanowski - Prezydent Miasta Żyrardowa - Przewodniczący

Komisji;
2) Anna Krupa - Skarbnik Miasta Żyrardowa;
3) Jacek Grzonkowski - Dyrektor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta
Żyrardowa;

4) Sylwia Matejek - Gnacińska - Wydział Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta

Żyrardowa.

§2.
Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji określa Regulamin pracy Komisji stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia nr......................
Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dnia..............................................

Regulamin pracy Komisji oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej dla rozwoju
ogródków działkowych na terenie Miasta Żyrardowa

§1Regulamin ustala tryb pracy Komisji powołanej przez Prezydenta Miasta Żyrardowa w celu
rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych
działających na terenie Miasta Żyrardowa na zadania służące tworzeniu warunków dla ich

rozwoju.

§2.
1. Członkowie komisji po złożeniu oświadczenia będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego
Regulaminu,

i
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przepisami
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i doświadczaniem.

2. Pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

§3.
1. Do obowiązków członków Komisji należy:
1) rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych czynności;

2) uczestniczenie w posiedzeniach Komisji;
3) obiektywna ocena zgłoszonych wniosków;
4) odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych czynności;

5) zachowanie tajemnicy obrad w trakcie i po zakończeniu prac Komisji.

2. Komisja dokonuje weryfikacji złożonych wniosków. Karta oceny wniosku stanowi

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

5. Komisja sporządza wykaz wniosków rekomendowanych do udzielenia dotacji, z podaniem
proponowanej jej wysokości, a także wykaz wniosków, które nie otrzymały rekomendacji

do udzielenia dotacji oraz przedstawia je Prezydentowi Miasta Żyrardowa wraz
z protokołem prac Komisji.

§4.
Komisja opiniuje wnioski w terminie do 10 dni roboczych od dnia upływu terminu
przewidzianego do składania wniosków.

§5.
Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

Żyrardowa
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Załącznik 1

do
Regulaminu
pracy
Komisji
rozpatrzenia wniosków o przyznanie
dotacji celowej dla rozwoju ogródków
działkowych
na
terenie
Miasta
Żyrardowa

(Imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że mój udział w pracach Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji

celowej dla rozwoju ogródków działkowych na terenie Miasta Żyrardowa nie powoduje
konfliktu interesów w stosunku do wnioskodawców oraz oświadczam, że nie podlegam
wyłączeniu określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.

(Data i podpis)

Załącznik 2
do
Regulaminu
pracy
Komisji
rozpatrzenia wniosków o przyznanie
dotacji celowej dla rozwoju ogródków
działkowych
na
terenie
Miasta
Żyrardowa

Karta oceny wniosku o przyznanie dotacji celowej dla rozwoju ogródków działkowych
na terenie Miasta Żyrardowa
Nazwa wnioskodawcy

Budżet całkowity zadania:...................................................................................................................

Wnioskowana kwota dotacji:...............................................................................................................

Ocena w systemie 0 - 1:
0 - oferta nie spełnia kryterium oceny

1 - oferta spełnia kryterium oceny

Liczba
Kryterium oceny

Lp.

1.

Wniosek złożony w wyznaczonym terminie

2.

Wniosek złożony na właściwym formularzu przez
osoby lub podmioty nieuprawnione.
Wniosek wypełniony kompletnie w sposób
czytelny umożliwiający jego odczytanie
Wniosek złożony wraz z wszystkim wymaganymi
załącznikami.
Liczba uzyskanych punktów

3.
4.

punktów

Liczba
punktów po
uzupełnieniu
uchybień
formalnych

Podpisy Komisji:
1...........................................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................................

3 ...........................................................................................................................................................
4 ...........................................................................................................................................................

