
ZARZĄDZENIE NR 96.2019 

Wójta Gminy Komprachcice 

z dnia 13 listopada 2019 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach 

ofert na realizację zadań publicznych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570) zarządzam, 

co następuje: 

§ 1. 

Powołuję komisje konkursowe do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert  na 

realizację zadań publicznych. 

§ 2. 

Do zadań każdej komisji konkursowej należy: 

1) Zaopiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne przyjęte 

do realizacji na rok 2020, w oparciu o zapisy zawarte w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570) oraz w 

Uchwale Nr XV.80.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Rocznego Programu współpracy  Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 

2) Przedłożenie Wójtowi Gminy Komprachcice listy ofert rekomendowanych do przyznania dotacji, 

wraz z proponowaną kwotą dotacji. 

                                                                         § 3. 

 1.    Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert większością głosów. 

  2. Komisja konkursowa może dokonać wiążących rozstrzygnięć w obecności przynajmniej  

       3 członków. 

1. Komisja konkursowa sporządza protokół ze swoich prac. 

                                                                         § 4. 

1.  Komisja konkursowa powołana do zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy 

społecznej,  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób, w części dotyczącej: 

a) Zdrowotna opieka pielęgnacyjna mieszkańców gminy; 

b)  Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców gminy, działa w następującym składzie: 

1) Pani Aleksandra Chlewicka – inspektor ds. zamówień publicznych w referacie BGR 

Urzędu Gminy,  przewodnicząca komisji; 

2) Pani Joanna Glombek – podinsp. ds. obsługi i adm. w Urzędzie Gminy, sekretarz komisji; 

3) Pani Regina Jurek – inspektor ds. ochrony środowiska,  przedstawiciel Stowarzyszenia 

Partnerskiego „PARTNER”, członek komisji; 

4) Pani Iwona Bartos – inspektor ds. obywatelskich, członek komisji.  

2. Komisja konkursowa powołana do zadania o nazwie:                                                                                             

  „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” działa w następującym składzie: 



 

1) Pani Aleksandra Chlewicka – inspektor ds. zamówień publicznych w referacie BGR 

Urzędu Gminy,  przewodnicząca komisji; 

2) Pani Joanna Glombek – podinsp. ds. obsługi i adm. w Urzędzie Gminy, sekretarz komisji; 

3) Pani Regina Jurek – inspektor ds. ochrony środowiska,  przedstawiciel Stowarzyszenia 

Partnerskiego „PARTNER”, członek komisji; 

4) Pan Waldemar Chmiel – Zastępca Wójta, członek komisji. 

3.   Komisja konkursowa powołana do zadania o nazwie:  

„ Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów                                         

  i współpracy zagranicznej”, działa w następującym składzie: 

1) Pani Aleksandra Chlewicka  – inspektor ds. zamówień publicznych w referacie BGR 

  Urzędu Gminy,  przewodnicząca komisji; 

2) Pani Marianna Turczyk – przedstawiciel „ CARITAS”, członek komisji;  

3) Pani Joanna Glombek – podinsp. ds. obsługi i adm. w Urzędzie Gminy, sekretarz komisji; 

4) Pani Iwona Bartos – inspektor ds. obywatelskich , członek komisji. 

                                                                         § 5. 

1. Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach. 

2. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji konkursowej. 

3. Przewodniczącego, w razie jego nieobecności na posiedzeniu, zastępuje wskazany przez niego 

członek komisji konkursowej. 

4. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowej zapewnia referat organizacyjny Urzędu 

Gminy. 

                                                                        § 6. 

Do zadań sekretarza komisji konkursowych należy: 

 1)  Powiadomienie członków komisji konkursowych o terminie i miejscu posiedzeń komisji; 

  2) Sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji konkursowych; 

  3) Przechowywanie dokumentacji komisji konkursowych.  

§ 7. 

Członkowie komisji konkursowej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach komisji. 

§ 8. 

Traci moc Zarządzenie Nr 531.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 listopada 2018 r.  w sprawie 

powołania komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na 

realizację zadań publicznych. 

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz  na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Komprachcicach. 

                                                                                                            Wójt Gminy Komprachcice 

                                                                                                                /-/ Leonard Pietruszka 

                                                                              


