
ZARZĄDZENIE NR 63/2019
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 2 maja 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie na realizację zadań 
publicznych w zakresie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w szczególności koncertów, występów 

artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw; nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży; 
ochrony zdrowia mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Gminie Dębnica Kaszubska w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506), art. 15 ust. 2a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.) i § 4 pkt 2,3,4 § 5 ust. 2 pkt 2, § 8 ust. 2 „Rocznego programu współpracy 
Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze 
pożytku publicznego na 2019 rok” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLV/360/2018  Rady Gminy 
Dębnica Kaszubska z dnia 14 listopada 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w szczególności koncertów, występów artystycznych, 
spektakli, konkursów, wystaw; nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży; ochrony zdrowia 
mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie 
Dębnica Kaszubska w 2019 roku określonych
w uchwale Nr XLV/360/2018  Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 14 listopada 2018 r
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2019 rok 
w składzie:

1) Karol Żukowski - Przewodniczący Komisji;

2) Marta Łomża –Duszny -  Członek Komisji;

3) Beata Matusik -  Członek Komisji;

4) Monika Piechna – Członek Komisji.

§ 2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest rozpatrzenie złożonych w konkursie ofert, o których jest mowa 
w § 1.

§ 3. 1. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów.

2. Posiedzenie Komisji Konkursowej prowadzi Przewodniczący Komisji.

§ 4. Komisja Konkursowa sprawdza, czy złożone oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne zgodnie 
z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2018, poz. 450 ze zm.).

§ 5. 1. Komisja Konkursowa opiniuje złożone oferty i przedkłada Wójtowi Gminy propozycje wyboru 
oferentów i wysokości dotacji.

2. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. Wójta Gminy Dębnica 
Kaszubska

Zastępca Wójta Gminy 
Dębnica Kaszubska

Agnieszka Żukowska
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