
ZARZĄDZENIE NR 57/2018 
              WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO 

                  z dnia 12 października 2018 r. 
 

w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do wyboru Partnera spoza sektora finansów 
publicznych do wspólnej realizacji projektu „Gminne Centrum Animacji Lokalnej" 
współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO 
2014-2020,  Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym,, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym 
integracja ze środowiskiem lokalnym na Konkurs Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18,  

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U.                   
z 2018r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 
(t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1431 ze zm.) zarządzam co następuje: 
 

§ 1. 

Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o 
konkursie na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji 
projektu „Gminne Centrum Animacji Lokalnej" współfinansowanego z środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach RPO 2014-2020,  Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej                    
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie 
dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym na Konkurs                                  
Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18,  

w składzie: 

1. Wiesława Derlaga  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie, 

2. Małgorzata Rynkiewicz – Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                  

w Świętajnie, 

3. Małgorzata Rękawek – Specjalista Pracy Socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Świętajnie. 
 

§ 2. 

Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący – Wiesława Derlaga- Kierownik  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie. 

§ 3. 

Do zadań Komisji Konkursowej należy: 

1. stwierdzenie liczby złożonych ofert; 

2. ocena ofert względem formalnym zgodnie z kryteriami naboru; 

3. ocena ofert pod względem merytorycznym zgodnie z kryteriami naboru; 

4. odrzucenie złożonej oferty z przyczyn formalnych; 
5. wybranie partnera; 

                              § 4. 

Przewodniczący Komisji Konkursowej sporządza protokół z oceny formalnej                    
i merytorycznej ofert złożonych w otwartym naborze na Partnera spoza sektora finansów 
publicznych do wspólnej realizacji projektu  „Gminne Centrum Animacji Lokalnej",  który 
powinien zawierać: 



1. imiona i nazwiska Członków Komisji Konkursowej, 

2. liczbę zgłoszonych ofert, 

3. wskazanie oferty najkorzystniejszej, 

4. uwagi Członków Komisji Konkursowej, 

5. podpisy Członków Komisji Konkursowej. 

 

§ 5 

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Konkursowej. 
 

                                      § 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Wójt Gminy 
 

Andrzej Stanisław Kisiel 


