
ZARZĄDZENIE NR 35/2018  
WÓJTA GMINY BOJANÓW

z dnia 2 maja 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru 
partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji 

projektu planowanego do przeprowadzenia w ramach RPPK.04.05.00.IZ.00-18-002/18 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 
IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna 

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
446) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.1460) zarządzam, co 
następuje 

§ 1. Powołuję Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru partnerów 
spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu 
planowanego do przeprowadzenia w ramach konkursu nr RPPK.04.05.00.IZ.00-18-002/18 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna , ogłoszonego na 
podstawie Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

§ 2. Skład i regulamin prac Komisji Konkursowej określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Bojanów 

Sławomir Serafin
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Załącznik  Nr 1  

do Zarządzenia Nr 35/2018  

Wójta Gminy Bojanów 

z dnia 2 maja 2018 roku 

 

 

Skład i regulamin prac Komisji Konkursowej 

 

Zasady ogólne 

§1 

1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, powołana jest przez Wójta Gminy 

Bojanów na podstawie art. 33 ust 2. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.1460). 

2. Komisja dokonuje oceny ofert zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs ofert w ramach 

otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie 

partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do 

przeprowadzenia w ramach konkursu RPPK.04.05.00.IZ.00-18-002/18 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna. 

 

Skład Komisji 

§2 

W skład Komisji wchodzą: 

1) Agnieszka Kobylarz – Przewodnicząca Komisji 

2) Anna Rachwał – Członek Komisji 

3) Katarzyna Stańkowska– Członek Komisji 

 

 

Zasady prac Komisji Konkursowej 

§3 

1. Prawa i obowiązki Członków Komisji są równe. 

2. Członkowie Komisji są niezależni co do opinii. 

3. Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji kierowane są do wszystkich jej członków.  

4. Członkowie Komisji w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w obradach 

Komisji zobowiązani są do poinformowania Przewodniczącego przed planowanym 

terminem posiedzenia Komisji o nieobecności.  

5. Członkowie Komisji zobowiązani są wykonywać swoje obowiązki sumiennie, 

sprawnie, dokładnie i bezstronnie, z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego i aktów prawa miejscowego. 

6. W przypadku, gdy członek komisji oświadczy, że pozostaje z oferentem w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa oraz innym, który mógłby budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności, zostaje wyłączony z prac Komisji w zakresie 

rozpatrywania ofert od oferenta, z którym jest powiązany. W takim przypadku 

wyłączony członek komisji zobowiązany jest opuścić pomieszczenie obrad komisji do 

czasu zakończenia rozpatrywania oferty podmiotu, z którym jest powiązany. 

Wyłączenie członka Komisji w powyższych okolicznościach upoważnia komisję do 

wydania opinii w pomniejszonym składzie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 
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do niniejszego Regulaminu. 

7. Komisja podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia stanowisk, a w razie braku 

uzgodnienia przez głosowanie zwykłą większością głosów Członków Komisji 

obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego. 

 

Tryb prac Komisji Konkursowej 

§4 

1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania Zarządzeniem Wójta Gminy 

Bojanów. 

2. Komisja pracuje na posiedzeniach, z których sporządza się protokoły. 

3. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący.  

4. Do zadań Członków Komisji należy uczestnictwo w pracach Komisji oraz 

wypełnianie zadań określonych przez Przewodniczącego Komisji związanych                         

z postepowaniem konkursowym. 

5. Komisja Konkursowa: 

a) stwierdza prawidłowość złożenia ofert oraz liczbę złożonych ofert, w tym 

niespełniających warunków formalnych, 

b) wybiera do rekomendacji Wójtowi Gminy Bojanów oferty podmiotów, złożone                 

w ramach naboru, 

c) zatwierdza protokół prac Komisji, pod którym podpisują się osoby uczestniczące 

w posiedzeniu Komisji. 

 

§5 

Komisja kończy działalność z chwila ogłoszenia wyników otwartego naboru partnerów. 
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Załącznik  Nr 1  

do Składu i regulaminu prac Komisji Konkursowej 

 

 

…………………………………..     Bojanów, ………………… 
(imię i nazwisko) 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 

 W związku z rozpatrywaniem ofert złożonych na podstawie otwartego naboru 

partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania 

i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia w ramach konkursu nr nr 

RPPK.04.05.00.IZ.00-18-002/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska 

naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna ogłoszonego 

Zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

oświadczam, 

że nie pozostaję z żadnym oferentem w stosunku pracy, zależności służbowej, 

pokrewieństwa, powinowactwa lub innym, które mogłoby budzić uzasadnione podejrzenie                  

o stronniczość lub interesowność. 

 

 

 

        ……………………………….. 
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