PiK.524.2015
Zarządzenie Nr 123/2015
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
z dnia 11 grudnia 2015 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2013r., poz. 594 z późn. zm.); art. 15 ust. 2a-2b i ust. 2d-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
„o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), uchwały Nr
XIII /143/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: „uchwalenia
Programu Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2016” oraz Zarządzenia Nr 112/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w
sprawie: „otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi” - zarządzam, co następuje:
§1
W celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert – powołuję Komisję Konkursową, w składzie:
1) Janusz Ślęczek – Przewodniczący Komisji
2) Agata Gumularz – zastępca Przewodniczącego Komisji,
3) Adam Gawlik – członek Komisji,
4) Przemysław Kocur – członek Komisji
§2
Zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert zostały określone
w § 11 uchwały Nr XIII/143/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie:
„uchwalenia Programu Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” . Z uchwałą, o której mowa można się zapoznać
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach przy Pl. Zwycięstwa 13 (w godzinach pracy Urzędu
tj. poniedziałek od 800 do 1700, wtorek-czwartek od 800 do 1600, piątek od 800 do 1500), w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej: www.niepolomice.com.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji i Kultury Urzędu Miasta i Gminy
w Niepołomicach.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

