
 

 

SE.042.1.2020.KS 

 

Zarządzenie Nr 43/2020 

Wójta Gminy Nowy Duninów 
z dnia 29 lipca 2020 r. 

 

w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze Partnera       

w celu wspólnej realizacji projektu  

 

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 2020 r. poz. 818) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. Powołuje się Komisję ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze Partnera                     

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.8 PO WER Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój „Usługi 

indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, zwaną dalej Komisją, w składzie:  

 

1) Katarzyna Stawicka – Sekretarz Gminy Nowy Duninów, Przewodnicząca Komisji;  

2) Katarzyna Majchrowska – Kierownik Referatu Organizacyjnego                                                           

i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, Sekretarz Komisji;  

3) Iwona Misiak – Inspektor ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy                                                         

w Nowym Duninowie, Członek Komisji.  

 

§ 2.1. Zadaniem Komisji będzie ocena złożonych ofert w naborze, zgodnie z kryteriami 

określonymi w Ogłoszeniu o naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu,                                    

w ramach Działania 2.8 PO WER Rozwój usług społecznych świadczonych                                                      

w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój „Usługi indywidualnego transportu                    

door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych”, z dnia 22 lipca 2020 r. numer SE.042.1.2020.KS. 

2. Komisja dokona oceny złożonych ofert nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia 

otwartego naboru Partnera.  

3. Podmioty biorące udział w naborze zostaną pisemnie poinformowane o wyniku 

rozstrzygnięcia otwartego naboru na Partnera.  

5. Nazwa podmiotu, który w wyniku rozstrzygnięcia naboru na zostanie wybrany do pełnienia 

funkcji Partnera, będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy                                                              

w Nowym Duninowie oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy                                                

w Nowym Duninowie.  

 



§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nowy Duninów.  

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

                                                   Wójt Gminy Nowy Duninów 

                                           -//- 

                                                Mirosław Krysiak 


