
Uchwala Nr.. 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 

w sprawie powołania składu Komisji do oceny wniosków dotyczących przyznania 

nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących 

szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub 

krajowym współzawodnictwie sportowym 

Na podstawie art. 32 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz § 11 Załącznika do uchwały Nr 

XXVII/193/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla 

trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, 

co następuje: 

§1 

1. Powołuje się Komisję do oceny wniosków w sprawie przyznania nagród dla zawodników 

za osiągnięte wyniki sportowe oraz wniosków w sprawie przyznania nagród dla trenerów 

prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

2. W skład Komisji do realizacji zadania określonego w ust. 1 wchodzą: 

1) Barbara Gutowska - Wicestarosta; 

2) Michał Danielewicz - Członek Zarządu; 

3) Cezary Kądrzycki - Sekretarz Powiatu; 

4) Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia. 

§2 
Na Przewodniczącą Komisji Konkursowej powołuje się Barbarę Gutowską- Wicestarostę. 



§ 3 

Przyjmuje się Regulamin Pracy Komisji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Zdrowia. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisy Członków Zarządu: 

1 .Włodzimierz A. Wojnar 

2.Barbara Gutowska 

3.Marcin Burchacki 

4.Michał Danielewicz 

5.Marek Linkowski 



Załącznik 
do Uchwały Nr. 3 M . j . t ó ? 
Zarządu Powiatu Mławskiego 
z dnia.. A ii: P.^.'. o t'. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI 

§ 1 

Komisja dokonuje oceny pod względem formalnym i merytorycznym wniosków w sprawie 
przyznania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz wniosków w sprawie 
przyznania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie 
wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

§2 

1. Komisję w drodze Uchwały powołuje Zarząd Powiatu Mławskiego. 
2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Mławie oraz organu 

wykonawczego Powiatu Mławskiego. 
3. Do członków Komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), dotyczące 
wyłączenia pracownika. 

4. Każdy członek Komisji przed rozpoczęciem prac Komisji zobowiązany jest do złożenia 
pisemnego oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia, wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Niezłożenie oświadczenia skutkuje wykluczeniem z prac Komisji. 
6. Członkami Komisji nie mogą być osoby związane z wnioskodawcami oraz osobami 

przedstawionymi do uzyskania nagrody. 
7. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący. 
8. Przewodniczący Komisj i wyznacza termin posiedzenia komisj i. 
9. Przewodniczący Komisji w sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem ustala 

zasady postępowania organizacyjnego. 
10. Każdy z członków Komisji jest informowany o terminie i miejscu posiedzenia co 

najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem. 
11. Komisja działa na posiedzeniach zamkniętych. 
12. Posiedzenie komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa jej składu, 

w tym Przewodniczący. 
13. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu 

członków, w głosowaniu jawnym. 
14. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne. 
15. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przedłożenia przez Przewodniczącego Komisji 

Zarządowi Powiatu Mławskiego, protokołu z dokonanej oceny. 
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§ 3 

Ustala się następujący tryb pracy Komisji: 
1) Dokonanie oceny formalnej złożonych ofert czyli kompletności i poprawności, 

wg karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
2) Oferty, które nie spełniają kryteriów oceny formalnej nie biorą udziału w dalszym 

postępowaniu i nie będą poddawane ocenie merytorycznej. 
3) Wszystkie oferty ocenione pozytywnie pod względem formalnym, członkowie 

Komisji oceniają pod względem merytorycznym wg karty oceny merytorycznej 
stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

4) Komisja sporządza protokół z oceny złożonych wniosków. 
5) Ostatecznego wyboru wniosków wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej 

nagrody dokonuje Zarząd Powiatu Mławskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji. 
6) Dokumentacja Komisji przechowywana jest w Wydziale Edukacji i Zdrowia 

Starostwa Powiatowego w Mławie. 

5.Marek Linkowski 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Deklaracja bezstronności i poufności 

dla członków Komisji do oceny wniosków w sprawie przyznania nagród dla zawodników za 

osiągnięte wyniki sportowe oraz wniosków w sprawie przyznania nagród dla trenerów 

prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

Imię i Nazwisko: 

Niniejszym oświadczam, że : 

1. Zapoznałem (-am) się z treścią Regulamin przyznawania nagród finansowych dla 

zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących 

szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub 

krajowym współzawodnictwie sportowym. 

2. Nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do mojej bezstronności podczas oceniania wniosków, które zostały mi 

przekazane do oceny jako członkowi Komisji. 

3. Przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-

am) w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcami i osobami przedstawionymi do 

uzyskania nagrody. 

4. Nie pozostaję w związku małżeńskim albo 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 wnioskodawcami, z ich zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych 

i osób fizycznych biorących udział w postępowaniu. 

Zobowiązuję się do nieujawniania informacji związanych z ocenianymi przeze mnie 

wnioskami i dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje nie zostały 

przekazane osobom nieuprawnionym. 

Data: Czytelny podpis: 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Karta oceny formalnej 

wniosków w sprawie przyznania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz wniosków w 

sprawie przyznania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

1. Dane 
wnioskodawcy 

2. Dane 
zawodnika/trenera 

II. KRYTERIA OCENY FORMALNEJ 
Wymagane wszystkie odpowiedzi na TAK. 
W przypadku jednej odpowiedzi negatywnej oferta zostaje odrzucona. 

TAK NIE 

1. 
Wniosek złożony w wyznaczonym terminie 

2. 
Wniosek złożony w sposób właściwy 

3. 
Wniosek złożony przez podmiot uprawniony. 

4. 
Wniosek złożony na właściwym formularzu. 

5. 
Wniosek kompletny, czytelny. 

6. Wniosek zawiera wszystkie wymagane podpisy. 

7. Do wniosku dołączono wymagane załączniki i spełniają one warunki 
potwierdzenia za zgodność. 

Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej 

Komisja stwierdza, że oferta kwalifikuje się/ nie kwalifikuje się* do oceny merytorycznej. 

Podpisy członków komisji: 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 

3 

4 

Mława, dn 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Karta oceny merytoryczne! 

wniosków w sprawie przyznania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz 

wniosków w sprawie przyznania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników 

osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym 

IN] FORMACJE PODSTAWOWE 
1. Dane 

wnioskodawcy 
2. Dane 

zawodnika/trenera 

Rekomendacja Zespołu 

Komisja proponuje przyznać/ nie przyznać1 nagrodę w wysokości 

zł/nagrodę w formie pucharu bądź dyplomu1 dla 

Uzasadnienie: 

Podpisy członków komisji: 

1 

2 

3 

4 

Mława, dn 

1 Niepotrzebne skreślić 


