ZARZĄDZENIE NR 35/2019
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
z dnia 11.02.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert na realizację zadań
publicznych w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), oraz
uchwały Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki zarządza, co
następuje:

§1Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Maków Mazowiecki w 2019 r.
w zakresie kultury fizycznej i sportu zwanym dalej „Komisją”.

§2.
Do zadań Komisji należy:
1. Analiza złożonych ofert w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o konkursie
opublikowanym w dniu 07.01.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Maków
Mazowiecki.
2. Przedłożenie Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki opinii, co do złożonych ofert,
rekomendacji, co do wyboru ofert oraz propozycji przyznania zarekomendowanym ofertom
wysokości środków publicznych.

§3.
W celu dokonania publicznego zaopiniowania złożonych ofert powołuje się Komisję
w składzie:
1) Alicja Prejs - Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Pozyskiwania Funduszy
Zewnętrznych i Promocji i Sportu - przewodniczący,
2) Małgorzata Rogulska- podinspektor ds. Sportu Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji i Sportu - członek
3) Małgorzata Gos - inspektor w ramach wieloosobowego stanowiska ds. Oświaty i Zdrowiaczłonek

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BUI MiSTia MIASTA
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