
ZARZĄDZENIE NR 34/2021 
RADY GMINY BESTWINA 

z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych w sprawie 
ustanowienia nagrody Wójta Gminy Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury, oraz wprowadzenia Regulaminu jej działania 

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej ( t. j. Dz. U. z 2020r, poz. 194); art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym  ( t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 713 ze zm), uchwały Nr XXX/228/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 
25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, określenia zasad i trybu ich przyznawania oraz 
wysokości nagród    zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do opiniowania wniosków złożonych w sprawie ustanowienia nagrody 
Wójta Gminy Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury, określenia zasad i trybu ich przyznawania oraz wysokości nagród w następującym składzie: 

1. Marcin Gac -  Członek Komisji 

2. Grzegorz Owczarz -  Członek Komisji 

3. Stanisław Nycz  -  Członek Komisji 

4. Arkadiusz Maj -  Członek Komisji 

5. Piotr Kine -  Sekretarz Komisji  

§ 2. Komisja powołana zostaje do sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym oraz 
opiniowania składanych wniosków. 

§ 3. Szczegółowy tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Sportu i Promocji. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Bestwina 
 
 

mgr Artur Beniowski 
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Regulamin Działania Komisji Konkursowej w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy 

Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, 

określenia zasad i trybu ich przyznawania oraz wysokości nagród 

 

1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją powołana jest Zarządzeniem Wójta Gminy 

Bestwina. 

2. Skład osobowy Komisji i okres, w którym działa określa Wójt Zarządzeniem, o którym 

mowa w pkt. 1 niniejszego regulaminu. 

3. Komisja jest zespołem pomocniczym Wójta powołanym do badania i oceny złożonych 

wniosków według kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie.  

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wyłoniony przez jej członków, a w przypadku 

jego nieobecności wyznaczony przez niego inny członek Komisji. Sekretarzem Komisji 

jest jej członek, powołany przez Wójta Gminy niniejszym zarządzeniem, pracownik 

Urzędu Gminy Bestwina.  

5. Na wstępie Komisja dokonuje oceny formalnej złożonych wniosków. W ramach oceny 

formalnej potwierdza się spełnienie wymogów wobec wnioskowanej osoby oraz wniosku, 

określonych w ogłoszeniu konkursowym. Następnie Komisja dokonuje analizy i oceny 

złożonych wniosków pod względem merytorycznym, w oparciu o kryteria określone w 

Uchwale Nr XXX/228/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

6. Komisja może uzależnić rozpatrzenie wniosku od uzupełnienia przez wnioskodawców,              

w określonym przez siebie terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów.  

7. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół, który zawiera opinię Komisji 

dotyczącą wszystkich osób zgłoszonych do Konkursu. Opinię Komisji sporządza  się na 

formularzu, który stanowił będzie załącznik do protokołu. 

8. Protokół sporządza sekretarz Komisji, który to protokół po odczytaniu podpisują wszyscy 

członkowie Komisji.  

9. Protokół z przebiegu konkursu wraz ze wskazaniem propozycji Komisji przyznania 

nagród, oraz pozostałą dokumentację konkursową Komisja przedkłada Wójtowi.  

10.  Decyzję w sprawie przyznania dotacji bądź odmowy przyznania nagrody podejmuje Wójt  

w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z przedstawioną przez Komisję Konkursową 

opinią dotyczącą oceny złożonych wniosków.   

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2021

Rady Gminy Bestwina

z dnia 16 kwietnia 2021 r.
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