
ZARZĄDZENIE NR 77/2016r. 

BURMISTRZA GMINY l MIASTA DRZEWICA 

z dnia S grudnia 

1 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w łamach otwartego 

konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie 
pomocy społecznej- Organizowanie i prowadzenie punktu dystrybucji ż wności na rzecz 

najuboższych mieszkańców Gminy i Miasta Drzewica w 20 7r. 
w ramach Europejskiego Funduszu Pornocy Najbardziej Potrze~ującym FEAD 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

{Dz. U. z 2016 poz.446), w związku z art.15 ust 2a, 2b ustawy z dni~ 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie {Dz. U. z 2016r., poz. 239\ ze zm.) oraz uchwały 
Nr XXII l 181/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia 

" Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podm otarni prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2016" zarządza się, co następuje: 

§l 

Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwart~m ~onkursie ogłoszonym 

zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica Nr 76/2016 z dnia 5 grutlnia 2016r. na realizację 

zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej- "Organizowanie \i ~rowadzenie punktu 

dystrybucji żywności na rzecz najuboższych mieszkańców Gminy i Miasta Dri ewica w roku 2017", 

zwanej dalej Komisją. 

§2 

W skład Komisji wchodzą: 

1. Przewodniczący Komisji Konkursowej- Edward Podkowiński 

2. Członek Komisji Konkursowej- Janina Rostaniec 

3. Członek Komisji Konkursowej- Małgorzata Kwiecień 

Przedmiotem pracy Komisji jest: 

-ocena ofert pod względem formalnym 

-ocena ofert pod względem merytorycznym 

§3 

-przedłożenie Burmistrzowi wyboru przedmiotu, któremu zostanie zlecone d realizacji zadanie 

"Organizowanie i prowadzenie punktu dystrybucji żywności na rzecz najuboższych mieszkańców 

Gminy i Miasta Drzewica w roku 2017". 

§4 

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 28.12.2016r. o 

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Staszica 22- sala konferencyjna . 

§S 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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