
 

Zarządzenie Nr 8/2019 
Burmistrza Miasta Lipna 

z  dnia 31 stycznia 2019 roku 
 

w sprawie:  powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w 
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 
formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 lutego 2019 
do 31 grudnia 2019 . 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 t. j.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.), 
oraz § 6 ust.1 załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie nr LI/349/2018 z dnia 24 
października 2018 roku w sprawie uchwalenia ,, Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. 
 

Zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 

Powołuję komisję konkursową w składzie: 

1. Renata Gołębiewska     - Sekretarz Miasta Lipna 
2. Magdalena Wyszyńska  – Kierownik Referatu Księgowości 
3. Daniel Świdurski        - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki  

    Komunalnej UM w Lipnie 
4. Jolanta Zielińska          - Zastępca Burmistrza Miasta Lipna 
5. Mariusz Woźniak        - Inspektor Wydz. Administracyjnego UM w Lipnie 
  

 § 2 
 

1. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności: 
 dokonanie formalnej i merytorycznej oceny ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie 
Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 lutego 2019 do 31 grudnia 2019. 

2. Prace komisji konkursowej są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział 
co najmniej połowa jej członków.  

3. Prace komisji przebiegają zgodnie z postanowieniami rozdziału III załącznika 
do uchwały nr LI/349/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 października 2018 
roku w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i                                     
o  wolontariacie, na rok 2019”.  

4. Komisja konkursowa działa bez udziału przedstawiciela wskazanego przez 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – żadna organizacja nie wskazała 
osób do składu komisji konkursowej na zadanie konkursowe, o którym mowa w 
niniejszym zarządzeniu. 

 
§ 3 

 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 


