
Zarządzenie nr 7 /2022 
 

Wójta Gminy Iłów 
 

z dnia 26 stycznia 2022 roku 

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  
z 2021 r. poz. 1372 z zm.), art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z zm.) oraz 
uchwały nr  216/XLVII/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Iłów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa  
w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku publicznego  na rok 2022  
zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.  

Powołuję Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych oraz 
innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie 
Iłów p.n.: 
1. Organizacja dla dzieci i młodzieży z terenu gminy zajęć sportowo szkoleniowych, zawodów 

szkolnych i międzyszkolnych, rozgrywek sportowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki 
ręcznej.   

2. Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców –  
ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.  

 
 w składzie: 

Agnieszka Brzeska – Przewodnicząca Komisji 
Tomasz Mroczkowski – Z-ca Przewodniczącego Komisji 
Marta Roga – Sekretarz  Komisji 
 

 
§ 2. 

1. Do obowiązków Komisji Konkursowej należy w szczególności: 
1) dokonanie otwarcia ofert, 
2) ocena spełnienia kryteriów stawianych oferentom, 
3) opiniowanie zgłoszonych projektów lub programów, 
4) określenie zakresu rzeczowego zadania oraz proponowanej kwoty dotacji, 
5) przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji wyboru ofert oraz wnioskowanie o 

zatwierdzenie dotacji. 
2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodnicząca Komisji 
3. Dokumentację postępowania prowadzi Sekretarz Komisji 
 

§ 3.  
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji 

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

                                                                                                        
 

Wójt Gminy Iłów  

/-/ Jan Kraśniewski 


