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ZARZĄDZENIE NR 86/2022 

BURMISTRZA DRZEWICY 

z dnia 2 września 2022 r. 

w sprawie powołania zespołu ds. weryfikacji formalnej i komisji konkursowej opiniującej oferty złożone 

podczas otwartego konkursu na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych oraz starszych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559,583,1005,1079,1561), w związku z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327,1265) oraz uchwałą Nr XL/276/2021 Rady Miejskiej 

w Drzewicy z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Drzewica 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuje się zespół ds. weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym 

zarządzeniem Burmistrza Drzewicy Nr 82/2022 z dnia 18 sierpnia 2022r. na realizację w 2022 roku zadania 

publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych, w składzie : 

1. Przewodniczący  -Dominik Niemirski 

2. Członek Komisji – Natalia Biedrowska 

3. Członek Komisji – Jolanta Zawadzka 

§ 2. Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na 

rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych. 

 

1. Przewodniczący Komisji Konkursowej -Dominik Niemirski 

2. Członek Komisji Konkursowej -Natalia Biedrowska 

3. Członek Komisji Konkursowej – Jolanta Zawadzka 

§ 3. 1 Przedmiotem pracy zespołu, o którym mowa w § 1 jest ocena ofert pod względem formalnym. 

2. Przedmiotem pracy komisji, o której mowa w § 2 jest ocena ofert pod względem merytorycznym, przedłożenie 

Burmistrzowi Drzewicy wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecone zadanie z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz starszych. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

 

Burmistrz Drzewicy 

 

Janusz Reszelewski 

 


