
ZARZĄDZENIE Nr 4112015 
Burmistrza Opoczna 

z dnia 9 marca 2015 roku 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży 
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 ze zm.) zarządzam co następuje: 

§1. 
1. Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży 
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w następującym składzie: 

a) Przewodniczący: Katarzyna Sudzius - Bobrek 

b) Członek: Jolanta Milczarek - Stanik 

2. Przewodniczący oraz członkowie komisji przed przystąpieniem do oceny ofert składają 
pisemne oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
Zasady działania Komisji Konkursowej określa Regulamin otwartych konkursów ofert na 
realizację zadań publicznych, powołany Zarządzeniem Burmistrza Opoczna Nr 3/2014 
z dnia 9 stycznia 2014 roku. 

§2. 
Zadaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w§ 1 jest: 
1. Przeprowadzenie postępowania konkursowego, którego celem jest ocena ofert, które 

wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Opoczna na realizację zadań 

publicznych z w/w zakresu oraz rekomendowanie Burmistrzowi Opoczna ofert do objęcia 
dofinansowaniem. 

2. Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej 
3. Przekazanie wyników postępowania konkursowego wraz z dokumentacją Burmistrzowi 

Opoczno. 

§3. 
Wykonanie powyższego zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu do Spraw 
Społecznych i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Opocznie. 

§4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



OŚWIADCZENIE 

Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 4112015 
Burmistrza Opoczna 
z dnia 9 marca 2015 roku 

Członka Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert, które wpłynęły na 
konkurs ogłoszony przez Burmistrza Opoczna na realizację zadań publicznych z zakresu 
działalności pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że będąc członkiem Komisji Konkursowej nie zachodzą 
wobec mnie niżej wymienione okoliczności: 

1. Nie pozostaję w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z podmiotem 
ubiegającym się o przyznanie dotacji, 

2. Od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/łam w stosunku pracy 
lub zlecenia z oferentami oraz nie byłem/łam członkiem władz podmiotów biorących 
udział w procedurze konkursowej. 

3. Nie pozostaję z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 
budzić to uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 

4. Mój udział w konkursie nie powoduje konfliktu interesu 

Miejscowość i data Podpis 


