ZARZ^DZENIE Nr 13/2016
Burmistr/a Opoczna
z dnia 28 st>'c/nia 2016 roku

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert ziozoitych w ramach
otwartego konkursu ofert na reaiizacj^ zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 roku poz. 1118 ze zm.) zarz^dzam co nasti^puje;

1. Powoluj^ Komisje Konkursow^ w celu opiniowania ofert ztozonych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizacj<r' zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej w nast^pujqcym
skladzie:
a) Przewodniczacy: Justyna Malachowska,
b) Czlonek: Ewa Edyta Krzysztofik.
c) Czlonek: Katarzyna Sudzius-Bobrek.
2. Przewodniczacy oraz czlonkowie komisji przed przyst^pieniem do oceny ofert skladaj^
pisemne oswiadczenie. ktore stanowi zal^cznik Nr 1 do niniejszego Zarzqdzcnia. Zasady
dziatania Komisji Konkursowej okresla Regulamin otwartych konkursow ofert na realizacj^
zadari publicznych, powolany Zarzadzeniem Nr 3/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 7 stycznia
2016 roku.
"Vr '
§2.
Zadaniem Komisji Konkursowej. o ktorej mowa w § 1 jest:
1. Przeprowadzenie postepowania konkursowego. ktorego celem jest ocena ofert. ktore
wplyn^ly na konkurs ogloszony przez Burmistrza Opoczna na realizacj^ zadania
publicznego z w/w zakresu oraz rekomendowanie Burmistrzowi Opoczna ofert do
obj^cia dofmansowaniem.
2. Sporz^dzenie protokotu z posiedzenia Komisji Konkursowej.
3. Przekazanie wynikow^ postepowania konkursowego wraz z
dokumentacjq
Burmistrzowi Opoczna.
§3.
Wykonanie powyzszego zarz^dzenia powierza sit; Kierownikowi Zespolu do Spraw
Spolecznych i Ochrony Ludnosci Urz^du Miejskiego w Opocznie.
§4.
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

BURJ> ^ 1

qdzielo

Zalqcznik Nr I
do Zarzqdzenia Nr 13/2016
Burmistrza Opoczna
z dnia 28 stycznia 2016r.

OSWIADCZENIE

Czlonka Komisji Konkursowej powolanej M- celu opiniowania ofert, ktore wplyn^ly na
konkurs ogloszony przez Burmistrza Opoczna na realizacj^ zadania publicznego z zakresu c
pomocy spolecznej

Ja nizej podpisany/a oswiadczam. ze bt^d^c czJonkiem Komisji Konkursowej nie zachodz^
wobec mnie nizej wymienione okolicznosci:
1. Nie pozostaje \ stosunku pokrewieristwa i powinowactwa w linii prostej.
pokrewieristwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z podmiotem
ubiegaj^cym si^ o przyznanie dotacji,
2. Od daty wszcz^cia procedur\j nie pozostav\alem/lam w stosunku prac\ lub
zlecenia z oferentami oraz nie bylem/lam czionkiem wtadz podmiotow biori^cych udzial
w procedurze konkursowej.
3. Nie pozostaj^ z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym. ze moze budzic
to uzasadnione w^tpliwosci co do mojej bezstronnosci.
4. M6j udzial w konkursie nie powoduje konlliktu inleresu
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