
 Zarządzenie Nr 0050.7.2023  

Wójta Gminy Wierzbinek 

z dnia 17 lutego 2023 roku 

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2023 roku 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2023 r. poz. 40), oraz § 4 uchwały Nr XV/124/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 21 lutego 

2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę 

Wierzbinek (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 1565 )  zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1 

 Powołuję komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego  

   konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury   

   fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2023 roku, zwaną dalej ,,Komisją”, w  

   następującym składzie: 

 

1) Magdalena Janiak – Sekretarz Urzędu Gminy Wierzbinek -Przewodnicząca Komisji, 

2) Tomasz Woźniak  - pracownik Urzędu Gminy Wierzbinek – członek Komisji, 

3) Bożena Andrzejewska – pracownik Urzędu Gminy Wierzbinek – członek Komisji, 

4) Lidia Giętkowska – przedstawiciel ,, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy  

                                    Wierzbinek” – członek Komisji, 

5) Jacek Wysocki – pracownik Urzędu Gminy Wierzbinek - członek Komisji. 

 

 

§ 2 

 

1. Do zadań Komisji Konkursowej należy przeprowadzenie postępowania konkursowego na  

    zasadach określonych w Regulaminie Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 1  

    do niniejszego zarządzenia. 

2. Oświadczenie członka komisji o bezstronności z podmiotami składającymi ofertę w ramach  

    otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania  

    kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2023 roku stanowi załącznik  

    Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 § 3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbinek. 



§ 4 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wierzbinek. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


