
ZARZĄDZENIE NR 122/2017
WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych w 2017 roku w zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki 

i wspierania działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573,1909) oraz Uchwały Nr 
XXVII/273/2016 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu 
współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok", 
zarządzam się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję konkursową w następującym składzie:

1) Katarzyna Woźniak - Kopek -  Przewodnicząca Komisji;

2) Danuta Pieczara - Członek Komisji;

3) Paulina Berent - Członek Komisji;

4) Katarzyna Śliwińska- Członek Komisji.

§ 2. 1. Zadaniem Komisji będzie ocena ofert na zadania publiczne realizowane w roku 2017 w ramach 
otwartego konkursu ofert.

2. Komisja rozpatruje oferty zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, 
określonymi w załączniku do Zarządzenia Nr 5/2017 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 16 stycznia 2017 roku oraz 
w § 12 "Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2017 rok", który stanowi załącznik do Uchwały Nr XXVII/273/2016 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 listopada 
2016 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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