
ZARZĄDZENIE Nr 35 

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 

z dnia 20 sierpnia 2015 r. 

w sprawie powołania oraz składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu, którego 

przedmiotem jest utworzenie centrów aktywności cyfrowej 

Na podstawie art. 12d ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu, którego przedmiotem jest 

utworzenie centrów aktywności cyfrowej, zwaną dalej „komisją”. 

§ 2. W skład komisji wchodzą następujący członkowie, będący pracownikami urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw informatyzacji: 

1) Pani Ewa Mikołajczak - Kuś - przewodniczący komisji; 

2) Pan Mariusz Przybyszewski - zastępca przewodniczącego komisji; 

3) Pan Łukasz Buraczyński - sekretarz komisji; 

4) Pan Mariusz Dąbrowski; 

5) Pani Milena Dorobek; 

6) Pan Piotr Idzikowski; 

7) Pani Marzena Ostrowska; 

8) Pani Anna Radecka; 

9) Pani Wanda Wysokińska-Podkalicka. 

§ 3. W przypadku nieobecności na posiedzeniu sekretarza komisji, przewodniczący komisji wyznacza 

spośród członków komisji osobę zastępującą sekretarza komisji. 

§ 4. Członkostwo w komisji ustaje z dniem odwołania członka komisji przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji. 

§ 5. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, 

zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

z późn. zm.1)), ostatniego z rozliczeń dotacji udzielonych na podstawie umów zawartych z podmiotami, których 

wnioski o dofinansowanie zostały wyłonione w drodze konkursu na utworzenie centrów aktywności cyfrowej. 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 

911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532. 
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

       - Andrzej HALICKI 

       MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
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