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ZARZĄDZENIE Nr 74/17 

 Wójta Gminy Wodynie 

 z dnia 27 grudnia 2017r. 

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych 

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie  

w latach 2018-2019 w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rodzaj 

zadania: zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez 

organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów z 

elementami promocji zdrowego trybu życia). 

 

 

 

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

(Dz. U. 2017 poz. 1875 t.j. ze zm.) oraz art. 5a ust. 4 pkt 11, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 poz. 1817 t.j. 

ze zm.), Uchwały Rady Gminy Wodynie nr XXXV/246/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 

listopada 2017 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 2018 rok, 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Powołuje się Komisję konkursową do opiniowania wniosków w ramach otwartego 

konkursu ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Wodynie w latach 2018-2019 w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

(rodzaj zadania: zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez 

organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów z elementami 

promocji zdrowego trybu życia) w następującym składzie: 

1) Przewodniczący Komisji konkursowej - Pan Hubert Pasiak - Zastępca Wójta Gminy 

Wodynie; 

2) Członek Komisji konkursowej - Pani Renata Bareja – Sekretarz Gminy Wodynie; 

3) Członek Komisji konkursowej - Pan Marcin Polak – reprezentant organizacji 

pozarządowych, przedstawiciel Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej; 

3) Członek Komisji konkursowej – Pan Zbigniew Jajszczak – reprezentant organizacji 

pozarządowych, przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku Małym.  
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§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta 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 


