
ZARZĄDZENIE NR 18/2019
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej  ds. opiniowania ofert złożonych przez   organizacje 
pozarządowe w otwartym  konkursie na wspieranie realizacji  zadań publicznych z zakresu: „Profilaktyka 

uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym” pn. „Zorganizowanie  wypoczynku letniego 
z programem edukacyjno-profilaktycznym  dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy 

Kałuszyn”

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (t. j. Dz. U. z 2018 
poz. 994 z późn. zm.), oraz  art. 15 ust. 2a-b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej 
w Kałuszynie  Nr XLV/301/2018  z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r.” zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Powołuje Komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie ogłoszonym   Zarządzeniem 
Nr 14/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu na wspieranie  
realizacji zadań publicznych z zakresu: „Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym” pn. 
„Zorganizowanie  wypoczynku letniego z programem edukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn”, zwaną dalej Komisją Konkursową.

§ 2. 

W skład Komisji Konkursowej  wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego:

1) Henryka Sęktas           -    Przewodniczący

2) Mariola Dróżdż           -   Członek;

3) Anna Komuda             -   Członek

4) Teresa Deretkiewicz    -   Członek.

§ 3. 

Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1) opiniowanie  ofert   złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie  realizacji zadania publicznego   
z zakresu: „Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym” pn. „Zorganizowanie  
wypoczynku letniego z programem edukacyjno-profilaktycznym  dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn”, ogłoszonego  w dniu  27 lutego 2019 r.;

2) wybór najkorzystniejszej  oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 1;

3) przygotowanie i przedłożenie Burmistrzowi Kałuszyna propozycji wyboru ofert w terminie do 08.04.2019 r..

§ 4. 

Komisja wykonuje swoje zadania w oparciu  o Uchwałę   Rady Miejskiej w Kałuszynie  Nr XLV/301/2018  z dnia 
14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w 2019 r.

§ 5. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Kałuszyna.
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§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Id: E9CFF0B9-E328-4721-88A0-9AED54981BE5. Podpisany Strona 2




