
Zarządzenie Nr 9/2019

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania zaktualizowanej oferty
 Nr 2,  złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 
2019 roku

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2e, 2f, 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze 
zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Powołuję komisję konkursową do zaopiniowania zaktualizowanej oferty Nr 2 – tj. Klub 
Piłkarski ,,Górnik Wierzbinek”  złożonej  w ramach otwartego  konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy 
Wierzbinek w 2019 roku, zwaną dalej ,,Komisją”, w   następującym składzie:

1) Jolanta Siekaczyńska – Przewodnicząca Komisji,
2) Tomasz Woźniak  - Członek,
3) Bożena Andrzejewska – Członek,
4) Lidia Giętkowska – Członek -  ( Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbinek),
5) Jacek Wysocki – Członek 

2. Komisja pracuje w oparciu o zasady sformułowane w uchwale Nr III/9/18 Rady Gminy 
   Wierzbinek z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami 
    pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku 
   publicznego

§ 2

1. Do zadań Komisji Konkursowej należy przeprowadzenie postępowania  na 
    zasadach określonych w Regulaminie Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 1 
   do niniejszego Zarządzenia.

2. Komisja, obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferenta.

3. Komisja Konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną 
    wiedzę w niniejszym zakresie, które mogą uczestniczyć w pracach Komisji z głosem 
    doradczym i wydawać opinie.

4. Przed przystąpieniem do oceny ofert, każdy członek Komisji składa pisemną deklarację    
    bezstronności członka komisji. Wzór deklaracji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 



     Zarządzenia. 

5. Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.
 § 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.


