
 

Zarządzenie  Nr 06 /2011 

Wójta Gminy Gózd 

z dnia  09.02.2011r. 

 

w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartego   

                   konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie   

                   upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r. 

 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.Nr 96 poz. 873) oraz § 9 
załącznika do uchwały Nr LXIV/290/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 
10.11.2010r w sprawie uchwalenia rocznego Programu i zasad współpracy 
Gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 , zarządza co 
następuje: 

§1 

Powołuje „ Komisję konkursową” do oceny ofert z zakresu realizacji zadania 

publicznego dotyczącego kultury fizycznej i sportu w składzie: 

1. Tkaczyk Joanna  - Przewodniczący Komisji, 

2. Kościelniak Bogusława-  z-ca Przewodniczącego, 

3. Kazirodek Aneta - członek, 

4. Tuzimek Jerzy  - członek, 

5. Baran Józef  -  członek Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia ,    

                                                   Samorządu oraz Ładu i Porządku Publicznego . 

§ 2 

Zasady wyboru określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Gózd 

mgr Adam Jabłoński 

 



 
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 06 /2011 

Wójta Gminy Gózd 

z dnia 09.02.2011r. 

 

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację 

zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 

terenie gminy Gózd. 

 

1. Komisja działa na podstawie zarządzenia  Nr 06 /2011 z dnia 09.02.2011r.  

   i  pracuje zgodnie z niniejszym regulaminem, stosując regulacje prawne dla   

   zlecenia realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego. 

 

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który wyznacza termin posiedzenia   

    Komisji i przewodniczy posiedzeniu Komisji. 

 

3. Komisja sprawdza pod względem formalnym otrzymane oferty: 

a/ ocena ofert w tym zgodność z zapisami programu o współpracy z   

    organizacjami pozarządowymi, przyjętego na rok 2011 

b/ z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego   

    konkursu 

  c/ z powyższych czynności sporządza protokół i przekazanie Wójtowi   

             Gminy Gózd wraz z listą rozpatrzonych ofert. 

 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia. 

 

 

Wójt Gminy Gózd 

mgr Adam Jabłoński 


