
Zarządzenie Nr 0050.426.2021.Z 

Wójta Gminy Żegocina 

z dnia 06 grudnia 2021r. 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na nazwę Żłobka Gminnego w Żegocinie oraz powołania Komisji 

Konkursowej. 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Ogłasza się konkurs na opracowanie nazwy Gminnego Żłobka w Żegocinie, zgodnie z ogłoszeniem 

stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2 

Zasady postępowania konkursowego określa „Regulamin konkursu na nazwę Żłobka Gminnego 

w Żegocinie” stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 3 

Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy  Żegocina. 

§ 4 

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia „konkursu na nazwę Żłobka gminnego 

w Żegocinie” w składzie: 

1. Jan Bujak – przewodniczący komisji 

2. Joanna Pyrz – zastępca przewodniczącego komisji 

3. Renata Górecka – sekretarz komisji 

4. Karolina Kaczmarczyk (RI) – członek komisji 

5. Karolina Kaczmarczyk (RO) – członek komisji 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

/-/ Wojciech Wrona  
Wójt Gminy Żegocina 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Żegocina 

Nr 0050.426.2021.Z z dnia 6 grudnia 2021r. 

 

Wójt Gminy Żegocina 

ogłasza konkurs na nazwę Żłobka Gminnego w Żegocinie 

 

 Celem konkursu jest wyłonienie nazwy, będącej charakterystycznym, rozpoznawalnym i łatwo 

identyfikowalnym określeniem dla Żłobka Gminnego w Żegocinie. 

 Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz 

osób prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców, bądź 

opiekunów prawnych wyrażona na Karcie zgłoszenia. 

Kartę zgłoszenia można dostarczyć:  

1) osobiście do Organizatora w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na nazwę Żłobka 

Gminnego w Żegocinie”;  
 

2) elektronicznie na adres: fundusze@zegocina.pl  
 

w terminie do 15 grudnia 2021r. do godz. 14.00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do 

Organizatora, data wpływu korespondencji przesłanej elektronicznie). 

 

Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie www.zegocina.pl. 

 

 

/-/ Wojciech Wrona  

Wójt Gminy Żegocina 

http://www.zegocina.pl/

