
Zarzqdzenie ~rfi/B/2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia 23 listopada 2016r. 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu powotywania oraz zasad dziatania komisji 
konkursowych opiniujqcych ztoione oferty w ramach otwartych konkursciw ofert na 
realizacje zadari publicznych w 2017r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) w zwiqzku z art. 11 i 13 ust. 1 i 3, art. 15 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o dziatalnofci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817) 
oraz Uchwaty Nr 266/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie 
uchwalenia na rok 2017 rocznego programu wspotpracy gminy Miasto i Gmina Serock 
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o dziatalnofci pozytku publicznego i o wolontariacie, zarzqdzam co 
nastqpuje: 

Wprowadza siq regulamin powotywania oraz zasad dziatania komisji konkursowych 
opiniujqcych ztoione oferty w ramach otwartych konkursow ofert na realizacjq zadan 
publicznych w 2017r. gminy Miasto i Gmina Serock. 

Regulamin stanowi zatqcznik nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia. 

9 3 

Wykonanie Zarzqdzenia powierza siq Sekretarzowi Miasta i Gminy Serock. 

9 4 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 



Zatqcznik nr 1 
do Zarzqdzenia nr /B/2016 

z dnia 23 listopada 2016r. 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

Regulamin powotywania oraz zasad dziatania komisji konkursowych opiniujqcych zloione 
ofert w ramach otwartych konkursow ofert na realizacjq zadari publicznych w 2017r. 

Komisja dziata na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze 
zm.). 

2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnofci pozytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) zwanej dalej ustawq. 

3. Rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. 
w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow dotyczqcych realizacji zadan 
publicznych oraz wzorow sprawozdan z wykonania tych zadah (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1300) zwanego dalej Rozporzqdzeniem. 

4. Uchwaty Nr 266/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. 

w sprawie uchwalenia na rok 2017 rocznego programu wspotpracy gminy Miasto 
i Gmina Serock z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnoici pozytku publicznego 
i o wolontariacie. 

5. Zarzqdzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie powotania sktadu komisji 
konkursowej. 

6. Niniejszego Regulaminu. 

1. Kazdorazowo w zwiqzku z ogtoszonym konkursem zadari publicznych o ktorych mowa 
w ustawie Burmistrz powotuje komisjq konkursowq, zgodnie z art. 15 ustawy., w ktorej 
sktad wchodzp, z zastrzeieniem ust. 2: 

1) zastqpca burmistrza, 
2) sekretarz, 
3) skarbnik, 
4) kierownik wtafciwego merytorycznie referatu urzedu (jednostki organizacyjnej gminy) 

lub osoba przez niego wskazana, 
5) przedstawiciel wtaiciwej merytorycznie komisji rady, 
6) osoby wskazane przez organizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 

3 ustawy, z wytqczeniem osob wskazanych przez organizacje pozarzqdowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorqce udziat w konkursie. 

2. Komisja konkursowa moie dziataC bez udziatu osob, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6 
w sytuacji wskazanej w art. 15 ust. 2da ustawy. 




















