ZARZĄDZENIE NR 5/2018
WÓJTA GMINY C E W I C E
z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji
z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U . z 2017r. poz. 1875 ze
zm.) oraz § 8 ust. 7 Uchwały Nr XVI/134/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice, zarządzam co następuje:
§1Powołuję Zespół konsultacyjny ds. zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na
rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2018 roku.
§2Zespół konsultacyjny składa się z:
- 3 członków wytypowanych przez Gminną Radę Sportu,
- 2 przedstawicieli organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego,
- 1 przedstawiciela organu uchwałodawczego jednostki samorządu terytorialnego.
§3.
Regulamin pracy Zespołu konsultacyjnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§4.
W skład Zespołu konsultacyjnego powołuje się następujące osoby:
1. Jan Niedźwiecki
2. Piotr Zieliński
3. Przemysław Kowalczuk
4. Mariola Mądra-Nowak
5. Marta Cybulska
6. Krzysztof Decyk
§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2018 roku.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2018
Wójta Gminy Cewice z dnia 11 stycznia 2018r.

R E G U L A M I N P R A C Y ZESPOŁU K O N S U L T A C Y J N E G O
§11. Zespół konsultacyjny jest organem opiniodawczo-doradczym dla Wójta Gminy Cewice w zakresie
opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice.
2. Współpraca z Wójtem oparta jest na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności
i jawności.
§2.
Zespół konsultacyjny powoływany jest na potrzeby zaopiniowania wniosków złożonych przez kluby sportowe
w ramach ogłoszenia Wójta Gminy Cewice o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na
rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2018 r.
§3.
Zespół Konsultacyjny składa się z 6 członków.
§4.
W skład Zespołu wchodzą:
1) 3 przedstawicieli rekomendowanych przez Gminną Radę Sportu,
2) 2 przedstawicieli wytypowanych przez Wójta Gminy Cewice,
3) 1 przedstawiciel Rady Gminy Cewice.
§5.
Pracami Zespołu konsultacyjnego kieruje Przewodniczący Zespołu, który jest wybierany spośród członków
Zespołu na pierwszym posiedzeniu roboczym Zespołu konsultacyjnego, na którym także spośród członków
Zespołu dokonuje się wyboru Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza.
§6.
Przewodniczący Zespołu konsultacyjnego w szczególności:
1) ustala przedmiot i termin posiedzeń Zespołu,
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu,
3) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji,
4) inicjuje i organizuje prace Zespołu.
§7.
Posiedzenia Zespołu konsultacyjnego odbywają się w Urzędzie Gminy w Cewicach przy obecności co najmniej
połowy jego składu.
§8.
Przy ocenie wniosków Zespół konsultacyjny kieruje się zapisami określonymi w ww. ogłoszeniu Wójta Gminy
Cewice o naborze wniosków na rozwój sportu na 2018r. oraz Uchwale Nr XVI/134/2012 Rady Gminy Cewice
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy
Cewice.
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§9.
1. Zespół konsultacyjny wyraża swoja
w formie odpowiedniego zapisu w protokole.

opinię

w sprawach

należących

do

zakresu

jego

działania

2. W przypadku, kiedy przedmiotem opiniowania Zespołu konsultacyjnego jest wniosek klubu sportowego,
w którego działalność zaangażowany jest członek Zespołu konsultacyjnego, podlega on wyłączeniu w zakresie
opiniowania tego wniosku.
§10.
Stanowisko Zespołu konsultacyjnego przedstawia Przewodniczący lub jego Zastępca, informując również
o sprawach wcześniej nie uzgodnionych.
§11.
1. Z posiedzeń Zespołu Sekretarz sporządza protokół.
2. Podpisany protokół niezwłocznie przekazuje się do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Cewice.
§12.
Członkowie Zespołu konsultacyjnego wykonują swoje funkcje społecznie.
§13.
Zespół konsultacyjny ulega rozwiązaniu po przedstawieniu Wójtowi Gminy Cewice opinii dotyczących
złożonych przez kluby sportowe wniosków.
§14.
W zakresie obsługi administracyjnej prace Zespołu konsultacyjnego wspiera właściwy ds. sportu Zespół
Urzędu Gminy w Cewicach.
§15.
Wójt Gminy Cewice, po zapoznaniu się z opinią Zespołu konsultacyjnego dotyczącą złożonych wniosków
podejmuje w formie zarządzenia decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu
sportowego w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Cewice.
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