P R E Z Y D E N T M I A S TA P R U S Z K O WA

Zarządzenie nr 22/2021
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym
konkursie ofert na realizację w zadań publicznych w obszarze wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 2a i ust. 2b ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1057) zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w następującym składzie:
1. Beata Czyżewska – Przewodnicząca,
2. Dorota Halawa,
3. Edyta Kołacz,
4. Joanna Luszowska,
5. Wojciech Ługowski,
6. Monika Michlewicz,
7. Grzegorz Witkowski,
8. Beata Dąbrowska,
9. Bożena Okuń.
§2
Wzór oświadczenia członka Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inicjatyw Społecznych.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa.
Prezydent Miasta Pruszkowa
Paweł Makuch

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 22/ 2021
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 25.01.2021 r.

Pruszków, dnia ……………… r.
OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
Imię, nazwisko …………………………………………………….…………………………
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:
1. nie ubiegam się o udzielenie dotacji w wyniku przeprowadzanych otwartych konkursów
ofert na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057);
2. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz
nie jestem związany/-a z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z podmiotami
ubiegającymi się o udzielenie dotacji, ich zastępcą prawnym lub członkiem ich organów
zarządzających lub organów nadzorczych;
3. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji
nie pozostawałem/-am w stosunku pracy lub zlecenia i nie byłem/-am członkiem organów
zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji;
4. nie pozostaję z żadnym z podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej
bezstronności;
5. nie zostałem/-am prawomocnie skazany/-a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

…………………………………….
(Podpis)

