
ZARZĄDZENIE Nr W.0050.10.2022 

Wójta Gminy Zębowice 

z dnia 15 lutego 2022 r. 

 

  

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach 

otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w 2022 r.  

na terenie Gminy Zębowice 

  

  

  

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku 

z uchwałą Nr XXV/167/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2022, postanawiam, co następuje: 

  

§ 1 Powołuję komisję konkursową do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartych 

konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w następującym składzie: 

a) Przewodniczący komisji – Zdzisław Szuba, Zastępca Wójta Gminy Zębowice; 

b) Sekretarz komisji – Małgorzata Sawczuk-Wróbel, Podinspektor ds. ochrony powietrza; 

c) Członek komisji – Joanna Fassa, Inspektor ds. ochrony danych, ewidencji ludności i dowodów 

osobistych; 

d) Członek komisji – Aneta Antczak, Referent ds. obsługi rady gminy. 

  

§ 2 1. Członkowie komisji konkursowej wykonują swoje funkcje społecznie. 

2. Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dotyczące wyłączenia 

pracownika. 

3. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem pracy komisji podpisują 

oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących 

udział w konkursie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

  

§ 3 1. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji. 

2. Zadaniem komisji jest ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. 

3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. 

4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce 

posiedzenia komisji określa Przewodniczący. 

5. Dla ważności obrad komisji, niezbędny jest udział co najmniej połowy składu. 

 

§ 4 Przy rozpatrywaniu ofert w konkursie otwartym Komisja uwzględnia kryteria określone w art. 

15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 



§ 5 Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy obecni na 

posiedzeniu członkowie komisji. 

 

§ 6 Komisja podejmuje rozstrzygnięcie o wyborze Oferenta i przedstawia wyniki konkursu Wójtowi 

Gminy Zębowice, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty do realizacji oraz 

przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji. 

 

§ 7 Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji, zamieszcza się w 

Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zębowicach oraz na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zębowicach. 

 

§ 8 Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji konkursowej. 

 

§ 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Zębowice 

/-/ Waldemar Czaja 

 
 

 

 

 

 

 

 


