ZARZĄDZENIE Nr 85/2021
Wójta Gminy Borowie
z dnia 16 sierpnia 2021 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania
publicznego w 2021 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2b i 2d–2f z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz Uchwały Nr
XXV/150/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
Programu współpracy Gminy Borowie 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 rok 2021 zarządzam, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Nr 74/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 lipca 2021 roku w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku,
w następującym składzie:
1.
2.
3.
4.

Marta Serzysko – przewodnicząca komisji,
Sylwia Gąska – członek komisji,
Ewelina Anczarska – członek komisji,
Marcin Ositek – członek komisji.
§2

Do zadań Komisji należy:
1. analiza złożonych ofert w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o otwartym
konkursie ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia, o którym mowa w § 1,
2. przedłożenie Wójtowi Gminy protokołu z prac Komisji zawierającego opinię o
złożonych ofertach oraz rekomendację, co do wyboru oferty z propozycją kwoty
dotacji.

§3

Podstawą działania Komisji Konkursowej jest Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy
Borowie z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust.1
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§4
Protokół z wynikami konkursu Komisja przedłoży Wójtowi Gminy Borowie po
zakończeniu postępowania.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Borowie.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Gąska

