ZARZĄDZENIE NR 263.2017
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony na powierzenie
realizacji zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie „Dziennego Domu Senior-WIGOR w Złotowie”
funkcjonującego według zasad określonych w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Powołuję komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony
zarządzeniem Nr 252.2017 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 27 listopada 2017 r. z zakresu realizacji zagadnień
priorytetowych – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym określonych w § 8 ust. 1 „Rocznego Programu
Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018 r.” - powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą
Prowadzenie „Dziennego Domu Senior-WIGOR w Złotowie” funkcjonującego według zasad określonych
w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020
2. Ocena ofert pod względem formalnym odbędzie się dnia 19 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00, natomiast
ocena ofert pod względem merytorycznym odbędzie się najpóźniej dnia 27 grudnia 2017 r.
3. Oceny dokonuje się w Urzędzie Miejskim w Złotowie, w pokoju numer 4 w składzie:
1) Małgorzata Chołodowska - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodnicząca Komisji,
2) Piotr Brewka - kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie – członek komisji,
3) Magdalena Wenda - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – członek komisji.
§ 2. Do zadań Komisji odpowiednio należą:
1) rozpatrzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym,
2) zaopiniowanie ofert,
3) przedłożenie Burmistrzowi Miasta Złotowa propozycji co do wyboru ofert.
§ 3. 1. Tryb pracy komisji, o której mowa w § 1, określa zarządzenie nr 80.2016 Burmistrza Miasta Złotowa
z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących oferty
złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów.
2. Powołana komisja stosuje się do postanowień konkursu ogłoszonego zarządzeniem Nr 252.2017 Burmistrza
Miasta Złotowa z dnia 27 listopada 2017 r.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego, którzy w swoim
zakresie czynności wykonują zadania stanowiące zakres konkursu.
§ 5. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu po ogłoszeniu w formie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa
wyników konkursu ofert.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotowa
Adam Pulit
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