ZARZĄDZENIE NR 278/18
BURMISTRZA CIECHANOWCA
z dnia 20 marca 2018 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych
konkursach na wspieranie realizacji zadań w 2018 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450), § 2 uchwały Nr 188/XXXII/17 Rady
Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu
Współpracy w 2018 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie", § 19 załącznika do uchwały Nr 188/XXXII/17 Rady
Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu
Współpracy w 2018 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie", zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu oceny merytorycznej ofert złożonych
w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy
Ciechanowiec w 2018 roku z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w
2018 roku oraz w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
ogłoszonych 19 lutego 2018 roku przez Burmistrza Ciechanowca, w składzie:
przewodnicząca: Agnieszka Kieliszek – Urząd Miejski w Ciechanowcu,
wiceprzewodnicząca: Olga Regina Tomaszewska – Urząd Miejski w Ciechanowcu,
członek: Magdalena Kondraciuk – Urząd Miejski w Ciechanowcu,
członek: Barbara Niemira – Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Gruszą”
w Ciechanowcu,
5) członek: Tadeusz Czołomiej – Ochotnicza Straż Pożarna Pobikry,
6) członek: Barbara Rodzianko – Stowarzyszenie „Winnica” w Winnej-Poświętnej.
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§ 2. Komisja konkursowa działa na podstawie Regulaminu stanowiącego załącznik
nr 1 do Zarządzenia nr 271/18 Burmistrza Ciechanowca z 19 marca 2018 roku w sprawie
wprowadzenia Regulaminu prac komisji konkursowych.
§ 3. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z chwilą przekazania Burmistrzowi
protokołu wraz z propozycją podziału środków, opisaną w zestawieniu ocen merytorycznych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

