Załącznik
do Zarządzenia Nr 7 /18
Starosty Pabianickiego
z dnia 12 lutego 2018 r.

Regulamin pracy Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu
Pabianickiego na realizację zadania własnego Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r.

1.

Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

2.

Pracą Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez
Przewodniczącego członek Komisji.

3.

Do zadań Komisji należy rozpatrzenie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu
Pabianickiego na realizację zadania własnego Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r. i ich ocena pod względem formalnym
i merytorycznym, a następnie przedstawienie opinii i oceny oraz propozycji podziału
i wysokości kwot dotacji Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

4.

Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1) reprezentowanie Komisji na zewnątrz,
2) prowadzenie posiedzeń Komisji,
3) określenie zadań członków Komisji, zapewnienie sprawnego i zgodnego z zasadami
rozpatrzenia wniosków.

5.

Do zadań członków Komisji należy uczestnictwo w pracach Komisji związanych
z rozpatrzeniem wniosków.

6.

Komisja obraduje bez udziału wnioskodawców.

7.

Członkowie Komisji zobowiązani są wykonywać swoje obowiązki, sumiennie, sprawnie,
dokładnie i bezstronnie z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

8.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.

Komisja w pierwszej kolejności sprawdza kompletność i poprawność wypełnienia wniosków.

10. W trakcie oceny wniosków komisja może poprosić wnioskodawcę o dodatkowe pisemne lub
ustne informacje lub wyjaśnienia dotyczące treści złożonego wniosku.
11. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych wniosku komisja wyznacza termin
i wzywa pisemnie lub telefonicznie wnioskodawcę do ich usunięcia, wezwanie do uzupełnienia
braków może być dokonane jednokrotnie.
12. Wniosek, którego uchybień nie usunięto we wskazanym terminie nie jest rozpatrywany.

13. Komisja przeprowadza analizę wniosków biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) zgodność oferty z zadaniami statutowymi klubu sportowego;
2) zgodność oferty z celem publicznym określonym w § 3 uchwały Nr IX/69/11 Rady Powiatu
Pabianickiego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu przez Powiat Pabianicki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 193, poz. 1947);
3) wartość merytoryczną wniosku;
4) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu
przedsięwzięcia;
5) udział środków własnych w realizacji zadania;
6) ocenę wniosku w zakresie możliwości realizacji przedsięwzięcia przez wnioskodawcę;
7) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu;
8) ocenę wykonania przedsięwzięć wnioskującego w okresie poprzednim, w zakresie
rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
9) znaczenie zadania dla Powiatu Pabianickiego.
14. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy obecni
członkowie Komisji.
15. Komisja przedstawia Zarządowi Powiatu Pabianickiego opinie i ocenę wniosków oraz
proponuje podział i wysokość kwot dotacji w zależności od uzyskanych punktów, zakresu
i charakteru zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji.
16. Ostatecznego wyboru wniosków i ustalenia wysokości udzielonej dotacji dokonuje Zarząd
Powiatu Pabianickiego.

