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w sprawie:powołania komisji koŃursowej do oceny wDiosków olganizacji pozarządowych o
zlecenie tealizacji zadań publicznycl! dotyczących działań realizowanych w zakesie
profi]aktyki i .ozwiązywania prcblemów alkoholowych dotyczQcych działań realizowanych w
zakesie plofilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art' 3 0 ust' 2 pkL 3 ustawy dBia 8 marca l990r. o samorządzie gmjnnym ,Dz.U' z 2001r. Nr 142,
paz. 1591, DLU. 22002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 127i i Nr 214, poz.
1806 olaz 2003r. Nr 80, poz',717 iNI 162.' poz.1.568 , z 2004r. Nr ] 02, poz' i055, Nr 11ó, poz' 1203 , z 2005r'
Nr172,poz.1441i Nr l75,poz. 1457.z2006r.Nr17,poz.128iNrl8lpoz.1337 oraz z2007r.Nr 4a,poz.
327 , Nr 138 poz. 974 omz Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.l l1l orar Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr
52, poz' 420) oraz art. 5 ust- 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r' o dzialalności pożytku publiozuego i o
lvolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz.
2135' Dz.U' z 2005r'  NI 155, poz. 1298, Nr tó9, poz.1420,Nr 1,75,poz.1126,Nt 249'poz' 2104'Dz.|J. z
2006r' Nr 94, pof.651, z 2008r' Nr 209' poz. 1316, z2009|.Nr ]9,poz. ]00,NT 22,poz'I20,, zatządzatn
co następuję:

$1.Powołaó komisję konkursowąoceniająca wnioski organizacji pozarządowych o zleceńe
realizacji zadan publicznych przez Gminę Gniewkowo w roku 2010 w ramach działń
realizowanych w zakesie:
prowadzenia świetlic socjotelapeutycznych, zorganizowaniu wypoczyŃu dla dzieci i
n'iodzieźry oaznatętapii skięIowalej do osób dorosłych i iclr rodziD w tym lealizowania
prcgamów stanolviĄcych altematywę wobec picie alkoholrr' uz1.wania nalkotyków' palenia
t}toniu. stosowania przemocy i inrrych niepokojących zjawisk społecznych- w następująaym
składzie:
1'Paweł Drzazdzewski
2'Bogrrmiła Pęczkowska
3 .Justyna Podkowińska
4.Bea1a Jaworska

$2.Do zadań komisji konl:ursowej naleŹało będzie:
1)dokorranie oceny spełnienia w1.mogów fomalnych i meq.toryczrrych zawarlych w treści
konkursu ogloszonego na podstawie ustawy z dnia 24.03.2003r. o działalności poż)tku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U' Nr 96' poz.8,73 zpóźn.z|n.) omf innych pEepisów
dotyczących zadali zlecanych organizacjom pozarządowym;
2)dokonanie wyboru najlepszych ofert ze wskazaniem propozycji w 1vysokości dotacji;
3)oplacowanie plotokołu z w1'nikami swoich prac.

$ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem popisania i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
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