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ZARZĄDZENIE i,qn 4ił lzoro
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
z dnia 08 grudnia 2016r.

lv sprawie połvołaniaoraz regularninu pracy komisji konkursow€j otwartych konkurŚów
ofeń
Ór^z ofert skladanych poza konkutsem na realizację zadań zleconych podmiotom
nie
zaliczanym do sektora finansółł' publicznych w roku 201i.
Na podslałie ąrl.]5 ust'2a ustąlNy z dnią 24 ]cwiet ia 2aB r' o dŻiałalnościpo4tku publicznego
io
w'alantaliącie (tj Dz'(j. z 2016r., pt:z'18J7 z późn. zm.) oraz
s20 ust' 2 pkt'b) Regulininu
Ofgąnizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta IIlęgliniec Burmistlz Gmiky i Miastą Węgliniec zorzqdza
co
następuje

''
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-

Powołuje się komisję konkulsoł'ą do przeprowadzenia ot\ł.afiych koŃulsów ofelt oraz
ofeń
składanych poza konkusem na |ea]izację zadań Zlecon}ch przez podmioty nie Zaliczane
do sęktora
finansów publicznych w loku 2015 W następującym składzie;
1' Marcin Papla _ Przewodniczący Komisji
- Sekrelarz Crnir) i Via.La Węglin.ec:
2. Agata Adamczyk Z-ca Przewodniczącego Komisji
_ Kierownik Wydziafu
Planowania i Rozrł'oju w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec;
3. Bafbara Czapiewska _ Członek Komisji
- Inspektor ds' zamówień pLrblicznych i przetargów w UŹędzie Gminy
i Miasta w Węglińcu;
il. Tomasz Ferens - Kierownik Wydziału SA
- Inspektor ds. kontroli we\łnęfuŻnej w UrŻędzie Gminy i Miasta
w węglińcu;
5, Anna Popielewicz - Czlonel Komirji
- członek Tov'7arzystwa Przyjaciół Lwowa i Kręsów. Południowo _
Wschodnich oddział
w Węglińcu'
okreśLony konkurs i rozpatrzęnie ofefi plŻeprorila'u tornir;urv ,kładzie co najr!
ej 3 osobowym'
s3
1' Komisja lozpoczyna dzialalno ść rl dnia podpisania zuządzenia do zatwierdzenia przez
- .o
Burmist1'Ża Gminy i Miasta węg1iniec protokołu okeślonegow ust' 2 pkt e).
^ -Do zadan Komisji na]eży:
2.
ocena możliwościrealizacji zadania plzez podmioty składające ofeńę;
b) ocena przedstawionych kalkulacji kosztóW realizacji zarJan, w'tym 1v odniesieniu co do
zakresu lŻęczowego zadań;

a)

przeprorładzenie analizy finansowej złożonęj ofęńy z uwzg1ędnieniem wysokości
środkólv pub1icznych przeznaczonych na realizację zadania;
d) spraMzelrie stannnego i terminowego wyl'iązywania się podmiotów z tealizacji zadail
dotychcz. s zletonycn przez gminę:
e) przedstawienie Bumistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec protokofu z przebiegu otwaItego
konkursu ofer1 wraz z zaopiniowaną dokumentacją koŃursową o.u, p.opo"y"]ą
rozstrzygnięcia konkursu, jak również dokumęntacji z rczpatfzęnia or"'t
'łozóoy"t' ioźu
konkursem.

c)

$4
Wykonanie zarządzenia połierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta węgliniec
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania'
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