
         Zarządzenie Nr 16/13
Burmistrza Trzcianki 
z dnia 6 lutego 2013r.

w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania 
publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

Na podstawie  art.  30 ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2,
art.  11 ust.1  pkt  1,  ust.  2,  3  oraz art.13 ust.1  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 
1536 ze zm.)  w związku z  uchwałą Nr XXXIV/231/12 Rady Miejskiej  Trzcianki 
z  dnia  28  listopada  2012r.  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  współpracy  gminy 
Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi 
działalność  pożytku  publicznego  na  terenie  gminy  na  2013r.”,  zarządza  się, 
co następuje:

§  1. 1.  Ogłasza  się  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  w  2013  r.  zadania 
publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

2.  Zlecenie  realizacji  zadania  publicznego  nastąpi  w  formie  wsparcia  tego 
zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3.  Treść  ogłoszenia  o  otwartym konkursie  ofert  stanowi  załącznik  nr  1  do 
zarządzenia.

§  2.   Ogłoszenie  o  otwartym  konkursie  ofert  publikuje  się  poprzez  jego 
zamieszczenie:

1) na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki  www. 
trzcianka.pl,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki,

§  3.  Powołuje się komisję konkursową w składzie:
1) przewodniczący  komisji  –  Przemysław  Przybylski,  przedstawiciel 

organizacji pozarządowej;
2) sekretarz  komisji  –  Alina  Matkowska,  przedstawiciel  organu 

wykonawczego;
3) członek  komisji  –   Izabela  Zawalniak,  przedstawiciel  organu 

wykonawczego;
4) członek  komisji  –Agnieszka  Ciemachowska,  przedstawiciel  organu 

wykonawczego.
5) członek  komisji  –  Anna  Stańczyk,  przedstawiciel  organu 

wykonawczego,
6) członek  komisji  –  Sebastian  Kęciński,  przedstawiciel  organizacji 

pozarządowej



§ 4. Regulamin prac komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 
do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Alinie Matkowskiej – kierownikowi 
Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Trzcianki.

          §  6.  Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
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