UCHWAŁA NR 182/930/2021
ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski złożone w roku 2021 przez spółki wodne działające na
terenie Powiatu Tarnogórskiego o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Na podstawie art. 4 ust.1, pkt. 12 oraz art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 5 ust. 4 uchwały nr VII/90/2019
Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym
dotacji celowej z budżetu Powiatu Tarnogórskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposobu jej
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania
Zarząd Powiatu
uchwala:
§ 1. Powołuje się Komisję oceniającą pod względem formalnym i merytorycznym wnioski złożone w roku
2021 przez spółki wodne działające na terenie Powiatu Tarnogórskiego o przyznanie pomocy finansowej w formie
dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub
dofinansowanie inwestycji w/w zakresie, w składzie:
1) Stanisław Torbus - Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, jako Przewodniczący Komisji,
2) Irena Gatys - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, jako Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Jolanta Gruca-Tkacz – starszy inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, jako Członek Komisji,
4) Agnieszka Nolewajka - naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego, jako Członek Komisji.
§ 2. Komisja działa w oparciu o zasady wskazane w uchwale nr VII/90/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu
Tarnogórskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli
wykonania zadania (dalej: Uchwała).
§ 3. 1. Każdy z członków Komisji jest zobowiązany złożyć oświadczenie o bezstronności i poufności, według
wzoru określonego w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Niezłożenie oświadczenia o bezstronności i poufności jest równoznaczne z wykluczeniem członka Komisji
z jej prac.
§ 4. 1. Komisja ocenia złożone wnioski pod względem formalnym oraz merytorycznym.
2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu wniosków zgodnie z ustalonymi wymogami zawartymi w §
5 ust. 3 Uchwały.
3. Do oceny merytorycznej dopuszczone zostają jedynie wnioski kompletne pod względem formalnym
i złożone w terminie określonym w § 5 ust. 2 pkt 2 Uchwały.
§ 5. Z przebiegu pracy Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
1) imiona i nazwiska członków Komisji,
2) liczbę złożonych wniosków, które wpłynęły w terminie,
3) liczbę złożonych wniosków, które zostały złożone po terminie,
4) propozycję wyboru wniosków z proponowaną przez Komisję wysokością dotacji celowej na realizację zadań
określonych § 1 Uchwały,
5) wskazanie wniosków odrzuconych wraz z podaniem przyczyn odrzucenia,
6) ewentualne uwagi członków Komisji,
7) podpisy członków Komisji.
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§ 6. Protokół z prac Komisji oraz wykaz podmiotów, którym Komisja proponuje przyznać dotacje celowe wraz
z proponowanymi kwotami, Przewodniczący Komisji przedkłada do akceptacji Zarządowi Powiatu
Tarnogórskiego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Stanisławowi Torbusowi - Członkowi Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu
Krystyna Kosmala
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Załącznik do uchwały Nr 182/930/2021
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 19 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie o bezstronności i poufności
Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na udział w procedurze oceny pod względem formalnym
i merytorycznym
wniosków
złożonych
w roku
2021 przez
spółki
wodne
działające
na terenie Powiatu Tarnogórskiego o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie
lub dofinansowanie inwestycji w/w zakresie.
Zapoznałem/zapoznałam się z dostępnymi informacjami dotyczącymi oceny wniosków oraz zasad udzielania
spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Tarnogórskiego, trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania.
Bezstronnie i uczciwie będę wykonywać swoje obowiązki.
Jeżeli w trakcie oceny wniosków zaistnieją okoliczności budzące wątpliwość, co do mojej bezstronności ze
względu na mój związek z podmiotem zgłaszającym ofertę lub osobisty udział w jego przygotowaniu, złożę
oświadczenie o wyłączeniu mojej osoby z udziału w pracach Komisji oceniającej wniosek/wnioski.
Oświadczenie o wyłączeniu złożę pisemnie Przewodniczącemu Komisji lub ustnie przed dokonaniem oceny
i rekomendacji danego wniosku.
Zobowiązuję się do zachowania poufności i nie ujawniania informacji i dokumentów udostępnionych
mi w trakcie oceny wniosków.
--------------------------------------------------------------------------------Imię i nazwisko
--------------------------------------------------------------------------------Podpis
--------------------------------------------------------------------------------Miejscowość i data
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