ZARZĄDZENIE NR 299/2020
BURMISTRZA WOŁOMINA
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej w sprawie przyznania Wołomińskich Grantów
Oświatowych.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz.
713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Komisję konkursową, do spraw opiniowania wniosków o przyznanie Wołomińskich
Grantów Oświatowych, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:
1) Łukasz Marek

- Przewodniczący Komisji,

2) Marta Domańska-Gawryś

- Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3) Halina Bonecka

- Członek Komisji,

4) Jolanta Paderewska

- Członek Komisji,

5) Jarosław Strejczek

- Członek Komisji.

2. Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w jej pracach inne osoby, których obecność jest
niezbędna dla realizacji zadań Komisji.
§ 2. 1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.
2. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje jej Przewodniczący.
3. Posiedzenia Komisji są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu członków Komisji,
w tym Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego Komisji.
4. Komisja dokonuje oceny złożonych wniosków, z uwzględnieniem warunków Regulaminu przyznawania
dofinansowania projektów realizowanych w ramach Wołomińskich Grantów Oświatowych, stanowiącwgo
załącznik do Zarządzenia Nr 176/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 18 czerwca 2020 r.
5. Złożone wnioski podlegają łącznej ocenie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Komisji.
6. Prace Komisji przebiegają w następujących etapach:
1) analiza formalna wniosków - spełnienie wymogów formalnych stanowi warunek dopuszczenia wniosku
do dalszego postępowania konkursowego. Komisja może wyłączyć z dalszego postępowania konkursowego
wnioski niespełniające wymogów formalnych.
2) wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym Komisja rozpatruje pod względem
merytorycznym na podstawie informacji zawartych we wnioskach oraz zgodnie z określonymi kryteriami,
w ww. Regulaminie.
3) Komisja dokonuje rekomendacji do przyznania dofinansowania w ramach Wołomińskich Grantów
Oświatowych.
7. Z prac Komisji sporządza się protokół postępowania konkursowego o przyznanie dofinansowania, który
powinien zawierać informacje o składzie Komisji, listę rozpatrywanych wniosków, listę rekomendowanych
wniosków do przyznania dofinansowania wraz z rekomendacją wysokości dofinansowania.
8. Członkowie Komisji wykonują swoje zadania społecznie, w ramach obowiązków służbowych lub
zawodowych.
9. Komisja zakończy pracę z dniem podjęcia przez Burmistrza Wołomina ostatecznej decyzji o przyznaniu
dofinansowania w ramach Wołomińskich Grantów Oświatowych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina
Elżbieta Radwan

Id: B807860F-6CFA-4A4A-9DC3-3140CE5951BE. podpisany

Strona 2

