
Zarzqdzenie Nr 6/8/2017 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia 10 stycznia 2017r. 

w sprawie powoiania Komisji Konkursowej odpowiedzialnej za opiniowanie zioionych 
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. 2016r., poz. 446 z pdin. zm.), art. 15 ust. 2a-2c i ust. 2da, ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o dziatalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 
z poin. zm.) w zwiqzku z 920 Rocznego programu wspotpracy gminy Miasto i Gmina Serock 
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie na 2017r., 
stanowiqcym zatqcznik do Uchwaty Nr 266/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
7 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia na 2017r. rocznego programu wspotpracy gminy 
Miasto i Gmina Serock z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnofci poiytku publicznego 
i o wolontariacie oraz Zarzqdzenia Nr 205/8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 
23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu powotywania oraz zasad dziatania 
komisji konkursowych opiniujqcych ztozone oferty w ramach otwartych konkursow ofert na 
realizacjq zadan publicznych w 2017r. zarzqdzam, co nastepuje: 

Powotujq Komisjq Konkursowq odpowiedzialnq za opiniowanie ztozonych ofert na wsparcie 
realizacji zadania publicznego z zakresu ,,wspieranie aktywnoici seniorow poprzez 
prowadzenie dziatalnoici kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzacje 
zdrowego stylu iycia" w nastepujqcym sktadzie: 

1. Jozef Zajqc - Zastqpca Burmistrza Miasta i Gminy Serock, 
2. Tadeusz Kanownik - Sekretarz Miasta i Gminy Serock, 
3. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy Serock, 
4. Rafat Karpinski - Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obstugi Rady 

Miejskiej Urzedu Miasta i Gminy Serock, 
5. Anna Ortowska - Kierownik Oirodka Pomocy Spoiecznej, 
6. Agnieszka Oktaba - Radna Rady Miejskiej w Serocku, 
7. Roman Wiiniewski- Przedstawiciel Fundacji NOVA. 

92 
Komisja Konkursowa ulega rozwiqzaniu z dniem rozstrzygniecia konkursu. 

93 
Wykonanie zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Serock. 

94 
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 


