
ZARZĄDZENIE NR 42/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wniosków na wypoczynek letni 
dzieci i młodzieży w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994) oraz art. 15 ust. 2a, 2b i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz uchwały nr XL/240/17 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 
z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Czerniejewo 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia   24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie na 2018 rok”  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się  Komisje merytoryczną i formalną do oceny złożonych ofert w otwartym konkursie na 
wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2018 roku.

2. Skład osobowy komisji merytorycznej:

- Sławomir Helak – przewodniczący Komisji,

- Dorota Wilczyńska – członek Komisji,

- Maria Kopeć – członek Komisji.

3. Skład osobowy komisji formalnej:

- Julita Rybak – przewodniczący Komisji,

- Edyta Fabiś – członek Komisji,

- Karolina Gajewska– członek Komisji.

§ 2. Członkowie Komisji przygotują i przeprowadzą ocenę złożonych ofert, w szczególności dokonują 
oceny, czy oferta spełnia warunki określone w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450).

§ 3. Członek Komisji  wykonuje powierzone obowiązki rzetelnie, obiektywnie, kierując się wyłącznie 
przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącym Komisji merytorycznej i formalnej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Czerniejewo

Tadeusz Szymanek
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