
ZARZĄDZENIE NR VII/151/2015
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na zadania 
publiczne Gminy Orzesze w roku 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) art. 15 ust. 2a 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 Rady Miejskiej w Orzeszu Nr LI/582/14 z dnia 
14 listopada 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Orzesze z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2015 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne 
Gminy Orzesze w roku 2015 w składzie: · Sonia Janecka – Kierownik Referatu ds. Promocji Miasta, Współpracy 
ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego - Przewodniczący Komisji; 
· Alina Mika – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych – Wiceprzewodniczący Komisji; · Aleksandra Blacha – 
Kierownik Referatu Finansowego ds. Budżetowych · Jolanta Połap – Radca Prawny

§ 2. Celem działania Komisji Konkursowej jest: · rozpatrzenie i ocena złożonych w konkursie ofert pod 
względem ich zgodności z wymogami, zgodnymi z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie ofert 
w Załączniku do Zarządzenia Nr VII/137/2015 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 6.08.2015r. w sprawie: 
ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Orzesze w roku 2015 · przedstawienie 
Burmistrzowi propozycji rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert · sporządzenie protokołu z prac komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, 
Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-ca Burmistrza Miasta 
Orzesze

mgr inż. Sylwia Krawczyk
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