
ZARZĄDZENIE NR 31/20 

WÓJTA GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 27 marca 2020 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Chełmża sprawowanej w formie dziennego opiekuna 

w miejscowości Nawra w ramach projektu „Gminne Punkty Opieki dziennej – wsparcie 

dla rodziców małego dziecka” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 

 

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) w zw. z art.15 ust. 2a i ust. 

2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządzam, co następuje: 

 

     §1. Powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, do opiniowania ofert 

złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat z terenu gminy 

Chełmża sprawowanej przez dziennego opiekuna w miejscowości Nawra w ramach projektu 

„Gminne Punkty Opieki dziennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” w ramach 

konkursu nr RPKP.08.04.01.-IZ.00-04-096/17 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku 

pracy, Działania 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.1. Wsparcie 

zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w okresie od 16.07.2018 r. do 31.07.2020 r. 

w następującym składzie: 

1. Katarzyna Podlaszewska – kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 

Gminy Chełmża - Przewodniczący Komisji, 

2. Kazimierz Bober – Zastępca Wójta Gminy Chełmża - Członek Komisji, 

3. Anna Bykowska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Członek 

Komisji, 

4. Justyna Bolechowicz – inspektor w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół 

Gminy Chełmża - Członek Komisji. 

 

     §2.  Ustala się Regulamin pracy Komisji, w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszego Zarządzenia. 

 

     §3.  Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół Gminy Chełmża. 

 

     §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

     

 

 

 

 


