
Zarządzenie Nr 19/2023 

Wójta Gminy Żyrzyn 

z dnia 6 lutego 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru  Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego 

przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Zarząd 

Województwa Lubelskiego – Instytucję Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 

2021– 2027 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Priorytetu 10 

Lepsza edukacja. 

Na podstawie Art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 

środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), 

zarządzam: 

§ 1 

1. Ogłaszam otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania 

i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Zarząd Województwa 

Lubelskiego – Instytucję Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na 2021– 2027 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Priorytetu 10 Lepsza 

edukacja 

2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. l, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

3. Oferty będą oceniane według kryteriów wskazanych w Regulaminie stanowiących załącznik nr 2 do 

ogłoszenia, o którym mowa w ust.2. 

§ 2 

Ogłoszenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Żyrzyn oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Żyrzyn. 

§ 3 

1. Powołuję Komisję ds. wyboru partnera, zwaną dalej Komisją, w składzie: 

1) Pan Marcin Sulej - Przewodniczący Komisji 

2) Pani Beata Osiak - Wiceprzewodnicząca Komisji 

3) Pani Iwona Góźdź - Członek Komisji 

2. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych konsultacji Przewodniczący Komisji może 

zapraszać do udziału w pracach Komisji inne osoby nie wchodzące w jej skład, w szczególności 

ekspertów. 

3. Do zadań Komisji należy w szczególności wyłonienie w procedurze otwartego naboru partnera, w 

celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów. 

4. Zasady pracy Komisji ujęte są w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

 



§4 

Wójt Gminy Żyrzyn zastrzega sobie możliwość unieważnienia otwartego naboru partnera, o którym 

mowa w § 1, bez podania przyczyny. 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Beacie Osiak- Dyrektorowi Samorządowej Administracji 

Placówek Oświatowych 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


