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ZARZĄDZENIE NR 28/2021 

BURMISTRZA DRZEWICY 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert oraz wyłonienia partnera w celu wspólnego 

przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach konkursu:                                     

01-X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 

1378) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), w związku z ogłoszeniem 

otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu  01-X.1 Powrót na rynek pracy 

osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję konkursową ds. oceny ofert oraz wyłonienia partnera w celu wspólnego przygotowania 

wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach konkursu 01-X.1 Powrót na rynek pracy osób 

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, zwaną dalej Komisją, w składzie:  

Przewodniczący - Dominik Niemirski - Zastępca Burmistrza Drzewicy;    

Członek komisji - Agnieszka Kopytowska - Dyrektor ZEAS w Drzewicy;    

Członek komisji - Iwona Rosłaniec - Dyrektor MGOPS w Drzewicy. 

§ 2. Zadaniem Komisji jest: 

1) weryfikacja otrzymanych ofert pod kątem spełnienia warunków formalno - prawnych; 

2) ocena ofert z uwzględnieniem zgodności przedstawionych działań z celami partnerstwa, doświadczeniem 

potencjalnego partnera w realizacji podobnych projektów oraz innymi wymaganiami określonymi w ogłoszeniu 

konkursowym; 

3) wybór partnera z najwyższą liczbą punktów; 

4) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji; 

5) przedstawienie wyniku naboru partnera Burmistrzowi Drzewicy. 

§ 3. Posiedzenie Komisji odbywa się w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert, określonego 

w ogłoszeniu konkursowym. 

§ 4. Komisja kończy działalność po dokonaniu czynności, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia. 

 

  

 

Burmistrz Drzewicy 

 

 

Janusz Reszelewski 

 


