
ZARZĄDZENIE NR 891/358/22 
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 9 czerwca 2022 r. 

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na 
realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w Mińsku 

Mazowieckim w 2022 roku 

Na podstawie art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z 
późn. zm.) – zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w Mińsku Mazowieckim w 2022 
roku obejmujących: „Organizację półkolonii letnich stacjonarnych z 
programem profilaktycznym, z dożywianiem, zajęciami sportowymi dla 
dzieci i młodzieży z rodzin/grup/osób prezentujących zachowania 
problemowe/ryzykowne oraz Streetworking – Pedagogika ulicy”, 
złożonych w odpowiedzi na Zarządzenie Nr 866/352/22 Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w Mińsku 
Mazowieckim w 2022 roku, w składzie: 

1) Magdalena DMOWSKA– Przewodnicząca Komisji – przedstawiciel 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki; 

2) Wioletta PIECZENIUK – Członek Komisji – przedstawiciel Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki; 

3) Ewelina FRANKIEWICZ - Członek Komisji – przedstawiciel organizacji 
pozarządowej: Miński Klub Sportowy MMA TEAM w Mińsku Mazowieckim; 

4) Piotr WOJDYGA – Członek Komisji – przedstawiciel organizacji 
pozarządowej: Klub Dawnych Motocykli „MAGNET” w Mińsku Mazowieckim. 

§ 2. Członkowie Komisji przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu się 
z wykazem złożonych ofert, składają oświadczenie o podleganiu wyłączeniu od 
udziału w pracach Komisji, którego wzór określa załącznik do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie o powołaniu Komisji konkursowej podlega ogłoszeniu 
poprzez jego zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki; 

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki; 

3) na stronie internetowej Miasta Mińska Mazowiecki. 
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§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Mińskiego Centrum 
Profilaktyki. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Miasta 
 
 

Marcin Jakubowski 
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Oświadczenie 

...................................... 

     (imię i nazwisko) 

 

Mińsk Mazowiecki, dn......................... 

 

................................................................................................................... 

(Numer, data i tytuł Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu ofert) 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że podlegam wyłączeniu od udziału w pracach Komisji Konkursowej  

ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie ochrony zdrowia  

w Mińsku Mazowieckim w 2022 roku, obejmujących:  

1) „Organizację półkolonii letnich stacjonarnych z programem profilaktycznym,  

z dożywianiem, zajęciami sportowymi dla dzieci i młodzieży z rodzin/grup/osób 

prezentujących zachowania problemowe/ryzykowne”,  

2) „Streetworking – Pedagogika ulicy”,  

ze względu na zaistnienie okoliczności, o której mowa w art. 24 § ….. pkt …… ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 735 z późn. zm.). 

 

                                                                                   ............................................... 

                                                                             (podpis składającego oświadczenie) 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 891/358/22
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 9 czerwca 2022 r.
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