
Zarządzenie Nr 239/2019 
 

Wójta Gminy Michałowice 
z dnia 21.10.2019 r. 

w sprawie powołania sądu konkursowego 
oraz określenia organizacji, składu i trybu pracy sądu konkursowego 

w konkursie realizowanym na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie 
 
Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 
Powołuję sąd konkursowy w konkursie realizowanym na koncepcję Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych w Komorowie (zwanym dalej „konkursem”), w składzie: 

1) arch. Jakub Wacławek - Przewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy OW 
SARP; 

2) arch. Maciej Mąka - Sędzia referent, Sędzia Konkursowy OW SARP; 
3) arch. Małgorzata Dembowska  – Asystent Sędziego referenta (bez prawa głosu), Sędzia 

Konkursowy OW SARP; 
4) Małgorzata Pachecka – Wójt Gminy Michałowice, Sędzia ze strony Zamawiającego;  
5) arch. Dorota Bagińska – Sędzia ze strony Zamawiającego, Sędzia Konkursowy OW 

SARP; 
6) Hanna Barlak - Sędzia ze strony Zamawiającego ; 
7) Katarzyna Gizińska – Sędzia ze strony Zamawiającego; 
8) Małgorzata Wejtko - Sędzia ze strony Zamawiającego; 
9) Tomasz Łoziński – Sędzia ze strony Zamawiającego; 

 
§ 2. 

Funkcję Sekretarza Sądu Konkursowego pełni:  
arch. kraj. Rafał Mroczkowski, Sędzia Konkursowy OW SARP; 
Funkcję asystenta Sekretarza Sądu Konkursowego pełni:  
Arch. Piotr Woliński. OW SARP 
 

§ 3. 
1. Sąd konkursowy jest zespołem pomocniczym powołanym do oceny spełniania przez 

uczestników konkursu wymagań określonych w „Regulaminie konkursu realizacyjnego na 
koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie”, oceny prac konkursowych oraz 
wyboru najlepszych prac konkursowych. 

2. Sąd konkursowy w szczególności sporządza informacje o pracach konkursowych, 
przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu, a także, w zakresie, o którym mowa w 
ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie konkursu. 

 
§ 4. 



Organizację  i  tryb pracy  sądu  konkursowego  określa  „Regulamin  pracy  sądu  
konkursowego  oraz sekretarza   konkursu   w   konkursie realizacyjnym na koncepcję Centrum 
Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 
 

§ 5. 
Sąd konkursowy rozpoczyna pracę z dniem powołania, a kończy pracę z dniem zatwierdzenia 
wyników konkursu lub z dniem unieważnienia konkursu przez kierownika Zamawiającego. 
 

§ 6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
 
 
 
                                                
 


