
ZARZĄDZENIE NR 75/2018 
Wójta Gminy Szydłów 

z dnia 28-12-2018 

w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji 
urbanistyczno-architektonicznej pn. „Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz 
ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 112 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) zarządzam co następuje: 

§1. 
1. W celu oceny prac konkursowych złożonych przez uczestników Konkursu na opracowanie 

koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn. „Adaptacja zdegradowanych terenów 
poprzemysłowych oraz ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz 
z zagospodarowaniem przyległego terenu" planowanego do realizacji w ramach projektu pn. 
„Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu 
zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców", powołuję Sąd Konkursowy w składzie: 

1) mgr inż. arch. Regina Kozakiewicz Opałka - Przewodniczący Sądu Konkursowego 
2) mgr inż. arch. Karol Skuza - Członek Sądu Konkursowego 
3) mgr inż. Agata Nowakowska-Buk - Sekretarz Sądu Konkursowego 

2. Powołuję do udziału w pracach Sądu Konkursowego z głosem doradczym przy ocenie prac 
konkursowych pod kątem przyszłego użytkowania obszaru osoby: 
1) Marię Stachuczy - Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie 
2) Piotra Walczaka - inspektora ds. promocji gminy 

3. Do obsługi Sądu Konkursowego powołuję: 
1) Tomasza Meusa - pracownika Kancelarii Prawnej Jakóbik i Zięba 
2) Alojzego Jakóbika - z Kancelarii Prawnej Jakóbik i Zięba 
3) Janusza Machnika - pracownika Urzędu Gminy w Szydłowie. 

4. Do obowiązków osób ds. organizacyjnych należy w szczególności: 
1) W uzgodnieniu z Przewodniczącym Sądu Konkursowego organizowanie posiedzeń Sądu 

Konkursowego, 
2) Obsługa kancelaryjna konkursu w tym prowadzenie niezbędnej korespondencji związanej 

z przeprowadzeniem konkursu. 
3) Ocena formalna prac konkursowych, podczas której sprawdzana jest nienaruszalność ich 

opakowania oraz brak informacji na opakowaniu i elementach prac konkursowych 
umożliwiających identyfikację autora pracy konkursowej przed oficjalnym ogłoszeniem 
wyników konkursu, 

4) Sporządzenie protokołu z oceny formalnej prac konkursowych. 
5. Pracami Sądu Konkursowego kieruje Przewodniczący Sądu Konkursowego. Do obowiązków 

Przewodniczącego Sądu Konkursowego należy w szczególności: 
1) Zwoływanie posiedzeń Sadu Konkursowego, 
2) Wyznaczanie zadań poszczególnym Sędziom Sądu Konkursowego 
3) Przewodniczenie posiedzeniom Sądu Konkursowego, 
4) Nadzór nad przestrzeganiem warunków konkursu. 



1. Sąd konkursowy o którym mowa w § 1 ust. 1 realizuje zadania w zakresie oceny spełnienia 
przez uczestników konkursu wymagań określonych w Regulaminie Konkursu, 
a w szczególności: 
1) Oceny prac konkursowych , 
2) Wyboru najlepszych prac konkursowych lub złożenia wniosku o unieważnienie konkursu, 
3) Opracowanie opinii o nagrodzonych pracach konkursowych, 
4) Opracowanie zaleceń pokonkursowych do pracy ocenionej najwyżej, 
5) Przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu 
6) Przedstawienie Kierownikowi zamawiającego wyników konkursu w celu ich zatwierdzenia, 
7) Identyfikacji prac konkursowych po rozstrzygnięciu konkursu, 
8) Poprowadzenia dyskusji pokonkursowej. 

2. Sędziowie Sądu Konkursowego rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności 
kierując się warunkami konkursu, posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 

3. Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami określonymi 
w Regulaminie Konkursu. W przypadku przyznania przez Sąd konkursowy równej liczby 
punktów kilku pracom konkursowym, decydujący głos należy do Przewodniczącego Sądu 
Konkursowego. 

1. Wydatki związane z działalnością Sądu Konkursowego pokrywane są ze środków budżetu 
gminy Szydłów. 

2. Sędziowie Sądu Konkursowego otrzymają wynagrodzenie na podstawie zawartych umów 
cywilnoprawnych określających wysokość i warunki wypłaty wynagrodzenia. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się p.o. Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Gminy w Szydłowie. 

§ 3 
Przebieg posiedzeń Sądu Konkursowego jest protokołowany. 

§ 4 

§ 5 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


