
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 26/17 
 

WÓJTA GMINY SOMIANKA 
z dnia 28 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie 
na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na rok 2017 
  
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b i 2da pkt 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), § 16 Programu współpracy Gminy Somianka  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2017, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVIII/170/16 
Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada 2016 r. – zarządzam, co następuje:  

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych  
w konkursie na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej na rok 2017 – zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie: 

1) Królikowska Anna – przedstawiciel Wójta Gminy; 
2) Krysiak Bogdan  – przedstawiciel Wójta Gminy; 
3) Lipska Teresa  – przedstawiciel Wójta Gminy; 
4) Salwin Agnieszka – przedstawiciel Wójta Gminy; 
5) Szczesna Anna  – przedstawiciel Wójta Gminy. 

§ 2. 1. Członkowie Komisji przed pierwszym posiedzeniem podpisują 
oświadczenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
Kodeksu Postępowania Administracyjnego, iż nie podlegają wykluczeniu w pracach 
komisji. 

2. Członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 

3. Dla ważności posiedzenia konieczna jest obecność, co najmniej 50 % składu  
członków Komisji, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. 

4. Komisja po zakończeniu prac sporządza protokół, w którym przedkłada 
Wójtowi rekomendacje, co do wyboru ofert. Z chwilą zatwierdzenia protokołu  
przez Wójta, Komisja rozwiązuje się. 

5. Komisja pracuje w trybie art. 15 ust. 1 - 2a, 2da pkt 1, 2f - 2g ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z uwzględnieniem zasad 
doprecyzowanych w Ogłoszeniu Wójta Gminy Somianka z dnia 6 czerwca 2017 r.  
– otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017 na terenie Gminy Somianka. 

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

  WÓJT  
   
   /-/ Andrzej Żołyński 

 


