ZARZĄDZENIE NR 437/2018
WÓJTA GMINY MALECHOWO
z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach Otwartego
Konkursu Ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności kulturalnej na
drugie półrocze 2018 roku.
Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650) oraz UCHWAŁY
NR
XXXIII/270/2017 RADY GMINY MALECHOWO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia
„Programu Współpracy Gminy Malechowo na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie” zarządzam, co następuje,
§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny i zaopiniowania ofert złożonych w ramach
otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe zadań publicznych związanych z realizacją zadań
gminy w drugim półroczu roku 2018 w składzie:
1) Tadeusz Chylewski – kierownik referatu Oświaty, Kultury i Sportu,
2) Ewelina Kopertowska – pracownik Urzędu Gminy w Malechowie,
3) Jolanta Kieres – przewodnicząca Rady Gminy Malechowo,
4) Wiesław Rosiński - radny Rady Gminy Malechowo,
5) Anna Siwek-radna Rady Gminy Malechowo.
§ 2. 1. Celem działania ,,Komisji Konkursowej” jest ocena pod względem merytorycznym
i finansowym ofert złożonych w ramach konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na
drugie półrocze roku 2018 zgodnie z rozdziałem XI Programu Współpracy Gminy Malechowo na rok
2018 z organizacjami pozarządowymi .(Uchwała Rady Gminy Malechowo nr XXXII/270/2017).
2. Komisja Konkursowa po zakończeniu prac przedstawi Wójtowi uzgodnioną opinię i propozycję
rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji dla poszczególnych podmiotów
starających się o dofinansowanie.
§ 3. Komisja powinna przedstawić uzgodniony protokół z prac nad ofertami konkursowymi do
dnia 13 lipca 2018.
§ 4. 1. Termin pierwszego posiedzenia ustala się na dzień 13 lipca 2018 r. o godzinie 10.00
w Urzędzie Gminy Malechowo.
2. Terminy kolejnych posiedzeń ustala przewodniczący komisji.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Malechowo
Radosław Nowakowski
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