ZARZĄDZENIE

Nr 252/2019
Burmistrza Opoczna
z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (j .t. Dz. U. z 2019 roku poz. 688 ze zm.) zarządzam co
następuje:

§ 1.
Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach
konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

otwartego

§ 2.
Do zadań komisji konkursowej należy:
1. Zaopiniowanie złożonych ofert w oparciu o kryteria rozpisane w ogłoszeniu o otwartym
konkursie ofert.
2. Przedłożenie Burmistrzowi Opoczna listy ofert rekomendowanych do przyznania dotacji
wraz z proponowaną kwotą dotacji.
§ 3.
1. Komisja konkursowa działa w następującym składzie:
1) Pani Katarzyna Sudzius-Bobrek - przewodnicząca komisji konkursowej,
2) Pani Jolanta Milczarek-Stanik - członek komisji konkursowej,
3) Pani Ewa Krzysztofik- członek komisji konkursowej.
2. Skład komisji konkursowej stanowią przedstawiciele Burmistrza Opoczna.
3. Przewodniczący oraz członkowie komisji konkursowej przed przystąpieniem do oceny
złożonych ofert składają pisemne oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Zarządzenia.
4. Zasady działania komisji konkursowej określa Regulamin otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych, powołany Zarządzeniem Burmistrza Opoczna Nr 12/2019
z dnia 23 stycznia 2019 roku.

Wykonanie

§ 4.
powierza się Dyrektorowi
Urzędu Miejskiego w Opocznie.

powyższego zarządzenia

Społecznych

i Ochrony Ludności

Wydziału

Zdrowia, Spraw

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zupobl/~
'i.irzej Kacprzak
Bunnistna

Zastępca

Załącznik

Nr I
do Zarządzenia Nr 252/2019
Burmistrza Opoczna
z dnia 23 grudnia 2019 roku

OŚWIADCZENIE
Członka

komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
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