ZARZJ\DZENIE Nr 163/2012
BURMISTRZA MIASTA MAKOW MAZOWIECKI
z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie powofania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert na realizacj~ zadan
publicznych w 2012 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(Oz. U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1591 z pOin . zm .) oraz Art . 15 ust. 2a ustawy z dnia 24
kwietnia 0 dziafalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie (Oz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.
1536, z p6i. zm .) oraz §13 Programu Wspofpracy Miasta Makow Mazowiecki z organizacjami
pozarz'ldowymi oraz z podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust 3 ustawy 0 dziatalnosci
poiytku publicznego i 0 wolontariacie na 2012 rok stanowiqcego zatqcznik do Uchwaty Nr
X1l1/82/2012 Rady Miejsk'lej w Makowie Mazowieckim z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie
przyj~cia "Programu wsp6tpracy Miasta Makow Mazowiecki z organizacjami pozarzCJdowymi
oraz z podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust 3 ustawy 0 dziatalnoki pozytku publicznego
i 0 wolontariacie na 2012" rok zarzqdza si~, co nast~puje:

§ 1.
Powotuje si~ Komisj~ konkursowCJ. do spraw oplnlowania ofert ztozonych w ramach
otwartego konkursu ofert na realizacj~ zadari publicznych Miasta Makow Mazowiecki w
2012 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, zwanq dalej "Komisje( .

§ 2.

Do zadari Komisji nalezy:
1. Analiza ztoionych ofert w oparciu 0 kryteria podane w tresci ogtoszenia 0 konkursie
opublikowanego w dniu 20 kwietnia 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Mak6w Mazowiecki.
2. Przedfoienia Burmistrzowi Miasta Mak6w Mazowiecki opinii, co do ztozonych ofert,
rekomendacji co do wyboru ofert oraz propozycji przyznania zarekomendowanym
ofertom wysokosci srodk6w publicznych.

§ 3.
W celu dokonania publicznego zaopiniowania ztozonych ofert powotuj~ Komisj~ w sktadzie:
1) Nina Rakowska - Krzyna - Kierownik Wydziatu Integracji Europejskiej, Informatyki i
Promocji Miasta,
2) Krystyna 5zczepanska - inspektor ds. ewidencji dziatalnosci gospodarczej
administracyjno -gospodarczych w Urz~dzie Miejskim w Makowie Mazowieckim,
3) Bozena Pawtowska - przedstawiciel Towarzystwa Mitosnik6w Ziemi Makowskiej.
§4.
Zarzctdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania .
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