
OKR.0050.20.2019 

ZARZĄDZENIE Nr 20/2019 

 Wójta Gminy Wodynie 

 z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych 

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie  

w 2019 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 5a ust. 4 pkt 11, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 698), 

Uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia 

Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Powołuje się Komisję konkursową do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2019 r. w następującym składzie: 

1) Przewodniczący Komisji konkursowej - Pani Marlena Paczek - Zastępca Wójta Gminy 

Wodynie; 

2) Członek Komisji konkursowej - Pani Monika Pawlak – Inspektor ds. zaopatrzenia ludności 

w wodę oraz zamówień publicznych; 

3) Członek Komisji konkursowej - Pani Emilia Szostek – Młodszy referent ds. ewidencji 

ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego; 

4) Członek Komisji konkursowej - Pan Hubert Pasiak – reprezentant organizacji pozarządowej, 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej  

w Krzesku; 

5) Członek Komisji konkursowej - Pan Paweł Nasiłowski – reprezentant organizacji 

pozarządowych, pracownik biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. 

 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wodynie. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej 

Gminy Wodynie, w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w 

Wodyniach. 

                                                      WÓJT 

                                                   /-/ Wojciech Klepacki 


