
zARZlDZsrls Nrifl{f
Burm istrza Miasta Jedrzeiowa

z dnia t!1...Q1., 2 t\lt,

w sprawie: powolania komisji konkursowej do rozpatrzeniaofertzloLonych na realizacjg zadaít

publicznych zleconych przez gming organizacjom pozarz4dowym i innym podmiotom

w zakresie profilaktyki i przeciwdziala,nia patologiom spolecznym oraz okre5lenia

regulaminu pracy komisji konkursowej.

Na podstar.vie art.  I  lust 2 usta$,),  z dnia24 kwietnia 2003r o dzialalnoici poZytku publicznego i  o wolontariacie (Dz.U.Nr 96,

poz.873 ze zm.) oraz g 7 zal4cznika nr I do uchrva{y Nr VI/29l07 Rady Mie.lskiej rv Jgdrze.jolvie z dnia25 stycznia 2007r rv

sprari  ie uchu alenia programu uspólpracl '  Gminl '  Jgdrze.ló*'  z organizac.iami pozarz4dorvymi oraz innymi podmiotami

prorradzqcrmi dzialalnoSó pozytku publicznego na rok 2007 zarz4dza sig, co nastqpuje:

s 1

Porroluje siE komisjE konkursowq do rozsfrzygniEcia otwaftego konkursu ofert, ogloszonego

zarza.dzeniem Burmistrza Miasta Jqdrzejowa Nr JÍ/ ,t.\Q.t............... z dnia .:!.L.,..Q/...i.AT.t..

\\ nastQpujqcym skladzie:

przeuodniczEcy - Maciej Koimider - Naczelnik W-lu RG

czlonek - Jan Zigbiítski - przewodnicz4cy GKRPA

czlonek - Anna Kiljan - inspektor wydzialu RG

czlonek - Marek Chudzik - inspektor wydzialu RG

czlonek -Huberl Gola -insnektor wvdzialu RG

{i2
Szczególowy tryb izasady pracy KomisjiKonkursowej okreéla regulamin, stanowiqcy zalqczniknr

do n iniejsze go zarzqdzenia.

$3

Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Naczelnikowi Wydzialu Rozwoju Gospodarczego.

$4

Zarzqdzenie wchodziw zycie z dniem podpisania.
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ZalEcznrknr I do zarzqdzenia^, ;.f./.d:./.

Burm istrza M iasta Jqdrzejowa

z dnia .(12..,..1-! ,. ),u,ü / ', ,

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

L Pracami Komisji kieruje Przewodniczqcy Komisji.

2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniEtych,bez udziaiu oferentów.

3. Tryb pracy Komisji Konkursowej:

a) posegregowanie ofert wediug rodzajów zadan

b) otwarcie ofert i ich odczytanie

c) sprawdzeni e, czy statutowa dzialalnoSó podmiotu jest zgodna z dziedzin4zadania,

w którym organizacjazglosrla udzial w konkursie

d) sprawdzenie, czy oferty zawierajqwymogi okreSlone w ogloszeniu konkursu oraz

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie
e) oferty, które nie spelniaj4 warunków okreSlonych w pkt. 3 lit. c,d zosfajqodrzucone.

4. Przy rozpatrywaniu ofert komisj abierze pod uwagg kryteria, o których mowa w ogloszeniu
konkursu.

5.Wybór oferenta: komisja mo2e wybraó 1 ofertE, bqdZ dokonaó wyboru kilku oferentów
r ealizacji dane go zadanta.

6. Przewodnicz4cy komisj i przekazuje Burmistrzowi protokól komisj i.


