ZARZĄDZENIE NR 177/VII/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych
Na podstawie art.15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz.1817 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Powołuję Komisję Konkursową opiniującą oferty realizacji zadań publicznych organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w składzie:
1) Grzegorz Spychaj

- przewodniczący;

2) Adrianna Politowicz

- zastępca przewodniczącego;

3) Małgorzata Klak

- członek;

4) Janina Zawiślak

- członek (sekretarz);

5) Sebastian Ryfa

- członek;

6) Przemysław Marciniak

- przedstawiciel organizacji pozarządowej;

7) Adam Staszak

- przedstawiciel organizacji pozarządowej;

8) Anna Skibińska

- przedstawiciel organizacji pozarządowej.

2. Przy ocenie ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej skład Komisji
uzupełnia dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie Agnieszka Kusiak.
§ 2. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert realizacji zadań publicznych złożonych w ramach
ogłoszonych otwartych konkursów ofert.
§ 3. Tryb pracy Komisji określa Regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 129/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 listopada 2013r.
w sprawie powołania Komisji Oceniającej oferty podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam I Zastępcy Burmistrza.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 177/VII/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 października 2017 r.
Regulamin pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych
1. Komisja pracuje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
3. Komisja wydaje opinie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego.
4. Dla ważności głosowania w Komisji wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków.
5. Komisja przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew pisemne oceny ofert wraz z protokółem
z posiedzenia.
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