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ZARZĄDZENIE NR 69/2011

Wójta Gminy Rokietnica

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z
terenu Gminy Rokietnica do Ośrodka Rehablitacyjno - Edukacyj no-Wychowawczego w
Jarosławiu w 2012 r.".

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. , poz. 234 poz. 1536 z późno zm.) zarządzam,
co następuje: "

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie ogłoszonym
Zarządzenie Nr 64/20 11 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z tereny Gminy Rokietnica do Ośrodka Rehablitacyjno -Edukacyjno-
Wychowawczego w Jarosławiu w 2012 r." w następującym składzie:

1. Władysław Skupień - przewodniczący
2. Dejnaka Elżbieta - członek
3. Zakrzacka Teresa - członek

§2

Do zadań Komisji należy:

I.Analiza złożonych ofert w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o otwartym
konkursie ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia, o którym mowa w § 1,
2. Przedłożenie Wójtowi Gminy Rokietnica protokołu z prac Komisji zawierającego opinię o
złożonych ofertach oraz propozycję co do wyboru ofert wraz z kwotą dotacji.

§ 3

1. Wobec osób wchodzących w skład Komisji mają zastosowanie przepisy art. 15 ust. 2f
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
2. Warunkiem udziału w pracach Komisji jest złożenie oświadczenia według wzoru
określonego załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 69/2011

Wójta Gminy Rokietnica
z dnia 30 grudnia 2011r.

OŚWIADACZENIE

członka Komisji Konkursowej

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

na realizację zadań publicznych

Oświadczam, że nie pozostaję w stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami

biorącymi udział w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 6412011 Wójta

Gminy Rokietnica z dnia 07 grudnia 2011 L W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na realizację zadania pn."Dowóz dzieci niepełnosprawnych z tereny Gminy Rokietnica do

Ośrodka Rehablitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2012 L", które może

budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert i nie

podlegam wyłączeniu na podstawie art. 1S ust. 2d, ust. 2 f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 L o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 L , poz. 234 poz. 1536 z

późno zm.)

data i podpis członka Komisji


