
 
Zarządzenie 111/2021 

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem 
z dnia 19 października 2021r. 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu powołania i pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych 

w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 oraz 2022 zadania publicznego z zakresu  usług 

reintegracji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu 

„Edukacja i rozwój drogą do sukcesu” (zadanie 5, 6 oraz 7 Usługi Aktywnej Integracji o charakterze 

zawodowym). 

 

Działając na podstawie: 

Art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 

1372), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.)  

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem  zarządza co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się Regulamin Powołania i Pracy Komisji Konkursowej w brzmieniu stanowiącym załącznik 

Nr 1 do niniejszego zarządzania. 

§ 2 

Przyjmuje się wzór: 

1. Formularza zgłoszeniowego kandydata  do prac w komisji konkursowej powoływanej przez 
Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem  lub osobę przez niego upoważnioną do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 oraz 2022 zadania 
publicznego z zakresu reintegracji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze 
zawodowym w ramach projektu „Edukacja i rozwój drogą do sukcesu” (zadanie 5, 6 oraz 7 
Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 
załączenia. 

2. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej ds. 
opiniowania ofert, stanowiących  załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

3. Oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących 
udział w konkursie, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

4. Karty oceny formalnej oferty, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 
5. Karty oceny merytorycznej, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. 
6. Karty zbiorczej oceny złożonych ofert,  stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

 


