ZAR ZĄD ZENIE Nr 1 25/ 2 015
WÓ JTA GMINY ŁU B NIANY
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie przez
organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu pomocy społecznej na realizację zadań Gminy Łubniany
w 2016 r.
Na podstawie Art. 15 ust. 2a, 2b oraz 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz § 7 ust. 4 i 5 Uchwały Nr XII/82/15 Rady
Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu dokonania oceny ofert na realizację zadań Gminy Łubniany w 2016 r. z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu pomocy społecznej powołuję komisję w składzie:
1) Krzysztof Urbanek - Przewodniczący komisji;
2) Brygida Cebula - członek;
3) Joanna Nalepka - członek;
4) Irena Sitarska - członek.
§ 2. Do zadań komisji należy:
1) otwarcie, badanie i ocena ofert;
2) ustalenie zgodności ofert z obowiązującymi przepisami;
3) wybór najkorzystniejszej oferty;
4) przedstawienie Wójtowi wniosku dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem;
5) powiadomienie oferentów o wyniku postępowania.
§ 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2015 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska
104, 46-024 Łubniany, lok. nr 19.
§ 4. Wójt po otrzymaniu wniosku komisji dokona ostatecznego wyboru oferenta, zawierając z nim umowę.
§ 5. Zamawiający zapewnia obsługę administracyjną komisji.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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