
Zarządzenie Nr 0050.Z.12.2016 

Burmistrza Miasta Nowy Targ 

z dnia 11 stycznia 2016 r.  

SP.524.5.1.2016 

w sprawie:powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach 

konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.Z.206.2015, Burmistrza Miasta 

Nowy Targ z dnia 30 listopada 2015 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz art. 31  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515 z późn. zm.), Uchwały Nr XV/131/2015 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta 

Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Nr F.3020.1.2015.I Burmistrza 

Miasta Nowy Targ z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu  miasta na rok 

2016 oraz w związku z § 6 ust.1 Zarządzenia Nr 0050.Z.206.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z 

dnia 30 listopada 2015 r.  w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2016, przez organizacje 

pozarządowe, zarządzam  co następuje:  

§ 1 

Powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie: 

1. Marcin Jagła                               Przewodniczący Komisji – przedst. organu        

                                                    wykonawczego 

2. Edyta Wójciak                            Sekretarz Komisji - przedst. organu wykonawczego 

3. Magdalena Giełczyńska-Ziętak  przedstawiciel organu wykonawczego 

4. Anna Tylka                                 przedstawiciel organizacji pozarządowej 

5. Elżbieta Całusińska                     przedstawiciel organizacji pozarządowej 

6. Barbara Paluch                           Członek Komisji, specjalista z głosem doradczym 

§ 2  

Komisja Konkursowa rozpatruje oferty zgodnie z zasadami zapisanymi w § 6 Zarządzenia Nr 

0050.Z.206.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi w tym: 

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych           i ich 

rodzin, 

-prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

      § 3 

Komisja Konkursowa dokona wyboru ofert (oferentów) i przedstawi Burmistrzowi Miasta do 

akceptacji z propozycją przyznania dotacji zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

      § 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


