
ZARZĄDZENIE NR 62/2011
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie: nadania imienia Ludowemu Boisku Sportowemu w Mrowinach.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.  U.  z  2001r.  Nr.142,  póz.  1591  z  późn.  zm.)   zarządza  się,  co 

następuje:

§ 1. Ludowemu Boisku Sportowemu w Mrowinach nadaje się imię 

Antoniego Pytela.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 



Uzasadnienie

W dniu 06 maja 2011r. do Urzędu Miejskiego w Żarowie wpłynęło pismo, w 

którym Zarząd LKS „Zieloni Mrowiny” zwraca się do Burmistrza Miasta Żarów z 

prośbą  o  wyrażenie  zgody  na  nadanie  Ludowemu  Boisku  Sportowemu  w 

Mrowinach imienia Antoniego Pytla zasłużonego i wieloletniego działacza Klubu, 

w związku z 60 rocznicą  istnienia  Ludowego Klubu Sportowego w Mrowinach. 

Zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  Burmistrz Miasta jest odpowiedzialny 

za  gospodarowanie  mieniem  gminnym,  w  związku  z  czym   nadanie  nazwy 

Gminnemu Boisku Sportowemu należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza.

Uznając  zasługi  Śp.  Antoniego  Pytela,  który  przez wiele  lat  był 

zaangażowany w funkcjonowanie i dobro Klubu sportowego, jak również działał 

na  rzecz  całej  społeczności  Mrowin  i  Gminy  Żarów  zasadnym  jest  podjęcie 

niniejszego zarządzenia.





Uzasadnienie
W dniu  9  kwietnia  2011r.  został  ogłoszony  otwarty  konkurs  na  realizację 

zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
w którym realizowany będzie program profilaktyczny. Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 
2010r.  Nr  234,  poz.  1536)  organ  administracji  publicznej  powołuje  Komisję 
Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

W związku z czym zasadnym jest podjęcie niniejszego zarządzenia.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 56/2011

Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 04 maja 2011r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

I. ZASADY POWOŁYWANIA KOMISJI KONKURSOWEJ.

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą następujące osoby:

a) 2 przedstawicieli organu wykonawczego Gminy Żarów,

b)  2  przedstawicieli  reprezentujących  organizacje  pozarządowe  lub  podmioty 

wymienione  w  art.  3  ust.3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o 

wolontariacie,  z  wyłączeniem osób  reprezentujących  organizacje  pozarządowe 

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

c)  W  pracach  komisji  konkursowej  mogą  uczestniczyć  także,  z  głosem 

doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej 

zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

2. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

3. Pracami  Komisji  Konkursowej  kieruje  przewodniczący,  którego  wyznacza 

Burmistrz Miasta Żarów.

II. ZAKRES KOMPETENCJI.

1. Komisja  Konkursowa  jest  zespołem  powołanym  do  opiniowania  składanych 

przez organizacje ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych i przedkładania Burmistrzowi Miasta Żarów protokołu w tej sprawie.

2. Spotkania  Komisji  Konkursowej  prowadzi  przewodniczący,  które  są 

protokołowane.

     III. KRYTERIA PRZY ROZPATRYWANIU OFERT.

1. Kompletność oferty, 

2. Zgodność merytoryczna oferty z rodzajem zadania publicznego wyszczególnionym 

w ogłoszeniu, 

3. Zgodność merytoryczna oferty z celami statutowymi oferenta,
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4. Ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania 

publicznego,                                          

5. Ocena możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację 

zadania publicznego, 

6. Ocena osiągnięć i doświadczeń oferenta w realizacji proponowanego lub 

podobnego projektu,                             

7. Ocena dotychczasowej współpracy z Gminą Żarów, 

8. Ocena współpracy z innymi instytucjami publicznymi (wskazane przedłożenie 

referencji).
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