
ZARZĄDZENIE NR 91/2013
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród sportowych Wójta Gminy 
Konopiska

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, 
zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.), Wójt Gminy Konopiska zarządza, co 
następuje: 

§ 1. Powołuję komisję do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody sportowej Wójta Gminy Konopiska 
w składzie: 

1) Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak-przewodnicząca Komisji 

2) Sylwia Krawczyk- protokolant 

3) Halina Wolna 

4) Arkadiusz Szymanek 

5) Robert Kołodziejczyk

§ 2. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący. 

2. Prace Komisji prowadzone są, jeśli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej 3 członków. 

3. Komisja obraduje na posiedzeniach bez udziału wnioskodawców. 

4. Członkowie Komisji podpisują oświadczenie o bezstronności zał nr 1 do zarządzenia 

5. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków biorąc pod uwagę wymagania określone w Uchwale 
Rady Gminy Konopiska Nr 259/XXXII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. 

2) sporządzenie protokołu, który podpisuje Przewodniczący i członkowie Komisji który powinien zawierac: 

a) termin i miejsce rozpatrzenia wniosków 

b) imiona i nazwiska członków Komisji 

c) liczbę zgłoszonych wniosków 

d) wnioski spełniajace wymogi formalne 

e) uzasadnienie odrzucenia wniosków nie spełniających wymogów formalnych 

f) wykaz kandydatów do nagrody Wójta z uwzględnieniem środków przewidzianych na ten cel w budżecie 
gminy na dany rok 

g) ewentualne uwagi członków Komisji

3) przedłożenie Wójtowi propozycji kandydatów do nagrody oraz jej wysokości

§ 3. Informacja o przyznanych nagrodach zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Konopiska oraz na stronie internetowej. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji. 
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Socha
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                                                                                                                                                                             Załącznik nr 1 
                                                                                                                                                                                do Zarządzenia Nr 91/2013  
                                                                                                                                                                                Wójta Gminy Konopiska 
                                                                                                                                                                                 z dnia 27 listopada 2013 r. 

OŚWIADCZENIE 
 
Niniejszym oświadczam, że nie występują, ani też nie są mi znane  okoliczności, które mogą 
wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o przyznanie 
nagród sportowych  Wójta Gminy Konopiska dla niżej wymienionych: 
 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
Oświadczam, że są mi znane przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) i zobowiązuję się do przestrzegania 
postanowień oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych do których miałam dostęp w 
związku z pracami w komisji egzaminacyjnej. 
 
Podpisy członków Komisji : 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
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