
Zarządzenie Nr  224/2017 

Wójta Gminy  Sieroszewice 

z dnia 2 stycznia 2017 roku 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania  złożonych ofert na realizację 

zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                    

i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki         

krajoznawstwa, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego                    

w roku 2017  

    

           Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku 

(Dz. U. z 2016 roku, poz.446) w związku  art. 15 ust. 2a, ust. 2b oraz 2d  ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, 

poz. 1817) zarządzam, co następuje:  

 

§ 1.  Powołuję Komisję  Konkursową w następującym składzie:  

1. Tomasz  Woźniak  -  przewodniczący Komisji (przedstawiciel wójta) 

2. Maria Walczak  -  członek  Komisji  (przedstawiciel  wójta) 

3. Roman Sodolski – członek Komisji  (przedstawiciel wójta) 

4. Jerzy Kucharski  -  członek Komisji (przedstawiciel  wójta) 

5. Paulina Kotas - osoba wskazana  przez  ZHP Horągiew Wielkopolska, Hufiec Ziemi 

Ostrzeszowskiej, Drużyna Harcerska ,,Marzyciele” 

6. Waldemar Skorupa - osoba wskazana  przez Stowarzyszeniem Edukacji i Rozwoju 

Wsi Psary ,,Mała Ojczyzna” Psary  

§ 2.  Zadaniem Komisji jest opiniowanie  złożonych ofert  w otwartym konkursie na   

realizację zadań publicznych w   sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób  niepełnosprawnych 

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii, 

ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2017 .  

 

§ 3.  Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. 

 

§ 4. Komisja Konkursowa dokona sprawdzenia  złożonych  ofert pod względem formalnym. 

      

§ 5.1. Komisja Konkursowa  dokona oceny wszystkich ofert spełniających wymogi formalne     

          zgodnie  z  zapisami  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003 roku o działalności pożytku   

          publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817) 

      2. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i wszyscy  

          członkowie Komisji. 



 

     3. Oferty spełniające wymagania formalne przekazywane są Wójtowi Gminy Sieroszewice,  

         który dokonuje ostatecznego wyboru  najkorzystniejszych ofert.  

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Konkursowej. 

 

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Do Zarządzenia Nr 224/2017  

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 2 stycznia 2017 roku 

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania  złożonych ofert na realizację 

zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                    

i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki         

krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego                    

w roku 2017  

 

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Sieroszewice w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki 

krajoznawstwa, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 

2017, zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817) należy powołać komisję 

konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert. 

Zgodnie z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione. 

 

 


