
ZARZĄDZENIE NR 39/8/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej odpowiedzialnej za opiniowanie złożonych ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019r., poz. 506 ze
zrn.), art. 15 ust. 2a-2c i ust. 2da, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 20 I9 r. poz. 688 ze zm.) w związku z §20 Rocznego programu współpracy gminy Miasto
i Gmina Serock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r., stanowiącym załącznik do
Uchwały Nr 170/x'V[/20 19 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 20 I9 r. w sprawie uchwalenia na 2020r.
rocznego programu współpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o _
wolontariacie oraz Zarządzenia Nr 18618/20 ł 9 Burmistrza Miasta i Gminy Seroek z dnia 5 grudnia 2019r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu powoływania oraz zasad działania komisji konkursowych opiniujących
złożone oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020r., zarządzam, co
następuje:

§ l. Powołuję Komisję Konkursową odpowiedzialną za opiniowanie złożonych ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu "wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami
bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock" w następującym składzie:

ł. Marek Bąbolski- Zastępca Burmistrza Miasta iGminy Serock,

2. Rafał Karpiński - Sekretarz Miasta i Gminy Serock,

3. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy Serock,

4. Bożena Kaczmarczyk - p.o. Kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta i Gminy Serock,

5. Katarzyna Szrnyt - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

§ 2. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Bu iśtrz Miasta iG
Serock

Artur Borkowski
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