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ZARZĄDZENIE NR 59/2011 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 

z dnia 9 maja 2011r. 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2010 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do przyznawania corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
upowszechniania i ochrony kultury materialnej na terenie Gminy Żarów pod nazwą "Nasz Dom"  

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały Nr LII/251/2009r. Rady Miejskiej w Żarowie 
z dnia 14 grudnia 2009r., zarządzam co następuje:  

§ 1. W Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 15/2010r. 
Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 
przyznawania corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury 
materialnej na terenie Gminy Żarów pod nazwą „Nasz Dom” wprowadza się nowy wzór załącznik nr 3 
do regulaminu (w załączeniu). 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 W uwagi na uczestnictwo w pracach Komisji Konkursowej do przyznawania corocznych nagród 

za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na terenie Gminy Żarów 

pod nazwą "Nasz Dom", pięciu członków Komisji, uzasadnionym jest dostosowanie tabeli oceny 

merytorycznej zgłoszenia, tj. załącznik nr 3 do regulaminu pracy Komisji Konkursowej.  
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                                       Załącznik nr 3 do regulaminu 
 
TABELA OCENY MERYTORYCZNEJ ZGŁOSZENIA 
Kandydatury do Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej 
na terenie Gminy Żarów.  
 

Adres budynku.................................................................................................................. 
 
Imiona i nazwiska właściciela, współwłaścicieli lub oznaczenia wspólnoty mieszkaniowej, a także 
imiona i nazwiska zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub imię i nazwisko (lub imiona i nazwiska 
zarządcy/zarządców oraz oznaczenie firmy zarządcy/zarządców) 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 

L.p. Kryterium oceny Skala oceny Ocena członków 
komisji 

Ilość przyznanych 
punktów 

 1. 2. 3. 4. 5. 6.  

1. Położenie budynku 0-10        

2. 
Elementy i detale 
architektoniczne budynku 

0-10 
       

3. 
Zakres rzeczowy i finansowy 
osiągnięcia remontowego lub 
modernizacyjnego 

0-10 
       

 Całkowita liczba punktów  
 
Komisja: 

1. ......................................... 
2. ......................................... 
3. ......................................... 
4. ......................................... 
5. ......................................... 
6. ......................................... 
 
 
 
 
                 Żarów, dnia 

.................................... 
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