W6JT GMjMY PSARY
,

woj. sl^skie

ZARZ4DZENIE NR 0050.16.2013
WOJTA GMINY PSARY
z dnia 04.03.2013 r.

w sprawie : powotania komisji do spraw rozpatrzenia ofert na realizacje zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie : art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzadzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 z pozn.zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze
zmianami) oraz § 1 pkt. 3 c, § 9 pkt. 1 i 3 zalacznika do Uchwary Nr XXV/271/2012 Rady Gminy
Psary z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjecia programu wspolpracy gminy Psary z
organizacjami pozarzaxiowymi oraz podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na
2013 rok zmienionej Uchwahj Nr XXVII/300/2013 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany Uchwary Nr Nr XXV/271/2012 Rady Gminy Psary z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie przyjecia programu wspolpracy gminy Psary z organizacjami pozarz^dowymi oraz
podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2013 rok

Zarzijdzam :
1.

Powolac komisje do spraw rozpatrzenia ofert na realizacje zadania publicznego
gminy Psary w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w skladzie:

- Mirella Baranska - Sorn - Przewodnicz^cy komisji
- Monika Pasamonik - Radecka - czlonek komisji
- Monika Kotelon- Garczarczyk - czlonek komisji
- Katarzyna Bochenek - czlonek komisji

§2

1.

Komisja oceniaj^c przedstawione oferty dokonuje wyboru i opracowuje uzasadnienie.

2.

Wyniki prac komisji, w formie wniosku zawieraj^cego propozycje rozstrzygni^cia
konkursu, s^ przedstawiane przez przewodnicz^cego komisji Wqjtowi Gminy.

3.

Wqjt dokonuje ostatecznego wyboru i podejmuje decyzje o wysokosci dotacji.

§3

Komisja do spraw rozpatrzenia ofert dziala zgodnie z zasadami okreslonymi w § 9 Programu

wspolpracy gminy Psary z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami prowadzacymi

dzialalnosc pozytku publicznego na 2013 rok oraz § 6 Zalacznika Nr 1 do zarz^dzenia Nr
0050.8.2013 Wqjta Gminy Psary z dnia 06.02.2013 roku w sprawie ogloszenia otwartego
konkursu ofert na realizacj? zadania publicznego gminy Psary w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.

§4
Oswiadczenie czionka komisji do spraw rozpatrzenia ofert stanowi zaiacznik nr 1
do niniejszego zarzadzenia.

§5
Wykonanie zarzadzenia powierza si? Sekretarzowi Gminy.
§6
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

w

c>.

Zat^cznik Nr 1

do Zarzsjdzenia Nr 0050.16.2013
Wqjta Gminy Psary
zdnia 04.03.2013 r.

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI DO SPRAW ROZPATRZENIA OFERT
NA REALIZACJ^ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY PSARY
W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZEJ
Oswiadczam. co nastqpuje:

1. W terminie od 1 stycznia 2013 roku do dnia dzisiejszego bylam (jestem) zwi^zany
stosunkiem prawnym, z tytulu ktorego uzyskalem przychod (np. umowa o prace, umowa
zlecenia, umowa o dzielo), z nastepujacymi podmiotami prowadz^cymi dziaialnosc pozytku

publicznego:

a)
b)
c)

2. Jestem czlonkiem organow wykonawczych, kontrolnych lub innych organow
nastepuj^cych podmiotow prowadz^cych dziaialnosc pozytku publicznego (nazwa podmiotufunkcja):

a)

b)
c)

3. Jestem czlonkiem nastepuj^cych podmiotow prowadz^cych dziaialnosc pozytku
publicznego (nazwa podmiotu-charakter czionkostwa, np. zwykly, wspieraj^cy, honorowy):

a)
b)
c)
4. Jestem wolontariuszem wykonuj^cym swiadczenia na rzecz

nastepuj^cych podmiotow

prowadz^cych dziaialnosc pozytku publicznego:

a)
b)
c)

Psary, dnia

podpis

