
ZARZĄDZENIE Nr 3212019 
Burmistrza Opoczna 

z dnia 26 lutego 2019 roku 

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zafresu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie G.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zm.) zarządzam co 
następuje: 

§ 1. 
Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

§ 2. 
Do zadań komisji konkursowej należy: 
1. zaopiniowanie złożonych ofert w oparciu o kryteria rozpisane w ogłoszeniu o otwartym 

konkursie ofert, 
2. przedłożenie Burmistrzowi Opoczna listy ofert rekomendowanych do przyznania dotacji 

wraz z proponowaną kwotą dotacji. 

§ 3. 
1. Komisja konkursowa działa w następującym składzie: 

1) Pani Katarzyna Sudzius-Bobrek - przewodniczący komisji konkursowej, 
2) Pani Jolanta Milczarek-Stanik - członek komisji konkursowej, 
3) Pani Ewa Krzysztofik - członek komisji konkursowej. 

2. Skład komisji konkursowej stanowią przedstawiciele Burmistrza Opoczna. 
3. Przewodniczący oraz członkowie komisji konkursowej przed przystąpieniem do oceny 

złożonych ofert składają pisemne oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia. 

4. Zasady działania komisji konkursowej określa Regulamin otwartych konkursów ofert na 
realizację zadań publicznych, powołany Zarządzeniem Burmistrza Opoczna Nr 12/2019 
z dnia 25 stycznia 2019 roku. 

§ 4. 
Wykonanie powyższego zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw 
Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu Urzędu Miejskiego w Opocznie. 

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Z upoważnie~l!~ 

A.ndr:;;lacprzak 
Zastępca Burmistrza 



OŚWIADCZENIE 

Załącznik Nr I 
do Zarządzenia Nr 32120 I 9 
Burmistrza Opoczna 
z dnia 26 lutego 2019 roku 

Członka komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że będąc członkiem komisji konkursowej me zachodzą 

wobec mnie niżej wymienione okoliczności: 

1. Nie pozostaję z osobami związanymi z podmiotami biorącymi udział w otwartym 

konkursie ofert w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia, bądź z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli (również po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli). 

2. Nie jestem pracownikiem, przedstawicielem bądź członkiem podmiotów składających 

ofertę w ramach otwartego konkursu ofe11. 

3. Nie jestem wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz podmiotów biorących 

udział w w/w otwartym konkursie ofert. 

4. Nie pozostaję z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić 

to uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstrom1ości. 

5. Mój udział w konkursie nie powoduje konfliktu interesu 

Miejscowość i data Podpis 


