Zangdzenie Nr 44/6/2020
BURMISTRZA MIASTA IGMlMY SEROCK
z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie powofania Komisji Konkursowej odpowiedzialnejza opiniowanie zloionych ofert
na wsparcle reallzacji zadania publicznego
Na podstawie art. 30 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym
(Dz. U. 2019r., poz. 506 ze zm.), art. 15 ust. 2a-2c i ust. 2da, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dziatalnoki poiytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)
w zwigzku z 020 Rocznego programuwspbtpracygminy Miasto iGmina Serack z organizacjami
pozarzgdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dziatalnoici poiytku pubiianego i o wolontariacie na 2020r., stanowigcym zatgcznik
do Uchwaty Nr 170/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia na 2020r. rocznego programu wsp6tpracy gminy Miasto i Gmina Serock
zorganizacjami pozarzgdowymi oraz podmiotamiwymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawyz dnia
24 kwietnia 2003 r. o dziatalnofci poiytku publicznego i o wolontariacie oraz.Zarzgdzenia
Nr 186/8/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu powotywania oraz zasad dziatania komisji konkursowych
opiniujgcych ztoione oferty w ramach otwartych konkurs6w ofert na realizacjq zadah
publicznych w ZOZOr., zarzgdzam, co nastqpuje:

Powotujq Komisjq Konkursowg odpowiedzialng za opiniowanie ztoionych ofert na wsparcie
realizacji zadania pubiicznego z zakresu ,,wspieranie dziatah gminy w zakresie bezpieczehstwa
os6b przebywajgcych na obszarach wodnych" w nastqpujgcymsktadzie:

1.
2.
3.
4.

Marek Bgbolski- Zastqpca Burmistrza Miasta i Gminy Serock,
Rafat Karpihski - Sekretarz Miasta i Gminy Serock,
Monika Ordak- Skarbnik Miasta i Gminy Serock,
Boiena Kaczmarczyk - p.0. Kierownika 'Referatu Organizacyjno-Prawnego Urzedu
Miasta i Gminy w Serocku,
5. Adam Krzemihski- Kierownik Referatu Zarzgdzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej
i Bezpieczehstwa Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku
i)

02
Komisja Konkursowa ulega rozwigzaniu z dniem rozstrzygniqcia konkunu.
03
Wykonanie zarzgdzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Serock.
04
Zarzgdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.

,

