
Zarządzenie Nr OR.0050.302.2022 

Wójta Gminy Dąbrowa 

z dnia 22 grudnia 2022 roku 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561)  

oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. 

poz. 1812) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Powołuję komisję konkursową do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert 

na realizację zadania publicznego w 2023 r. w zakresie zadania pod nazwą „Działalności  

na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz 

osób w wieku emerytalnym” w następującym składzie: 

 

1) Pani Ilona Lenart  jako przedstawiciel Wójta Gminy Dąbrowa; 

2) Pani Agnieszka Jakubowska  jako przedstawiciel Wójta Gminy Dąbrowa; 

3) Pani Aneta Zdero         jako przedstawiciel Wójta Gminy Dąbrowa; 

4) Pani Anita Jonczyk                jako przedstawiciel organizacji pozarządowej    

                                                     „Dąbrowskie Skarby” Stowarzyszenie Dóbr Kultury  

                                                      w Gminie Dąbrowa; 

5) Pan Waldemar Prudlik jako przedstawiciel organizacji pozarządowej  

     Ochotnicza Straż Pożarna w Żelaznej 

 

§ 2. Do zadań komisji konkursowej należy: 

1) przeprowadzenie oceny ofert konkursowych pod względem formalnym i 

merytorycznym; 

2) zaopiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w 2023r., w oparciu o zapisy zawarte w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Uchwale Nr XLVIII/392/22 

Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego 

programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023; 

3) przedłożenie Wójtowi Gminy Dąbrowa propozycji podziału dotacji dla poszczególnych 

organizacji do ostatecznego zatwierdzenia.  

 

§ 3. 1. Komisja konkursowa może przystąpić prac w obecności przynajmniej 3 członków. 

2. Komisja konkursowa sporządza ze swoich prac protokół. 

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 5.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

                                                                                               Wójt Gminy Dąbrowa 

                                                                                     /-/ Katarzyna Gołębiowska-Jarek 


