ZARZĄDZENIE NR 179/18
BURMISTRZA DUKLI
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie
ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Dukla w 2019 roku pn." Dowóz dziecka
niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Krośnie"
Na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie(Dz.U.2018 poz.450) , zarządzenia nr 159/18 z dnia 3 grudnia 2018 roku sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania "Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu
Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie" oraz uchwały nr II/4/18
Rady Miejskiej z 28 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Dukla
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontriacie " Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny pod względem merytorycznym ofert na realizację zadania
pn"Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego w Krośnie" w 2019 w następującym składzie:
1) przewodniczący komisji: Halina Cycak - Sekretarz Gminy Dukla,
2) członek komisji: Danuta Szczurek- Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dukli
3) członek komisji: Krystyna Boczar- Różewicz -główny specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli
4) członek komisji: Barbara Pudło – Specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
w Dukli
§ 2. Do oceny ofert pod względem formalnym wyznaczam członka komisji Barbarę Pudło.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
w Dukli
§ 4. Uchylam zarządzenie nr 174/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie powołania i ustalenia składu
Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego Gminy Dukla w 2019 roku na dowóz dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Edukacyjno
Wychowawczegow Krośnie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrzej Bytnar
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