
 

 

 

 

      ZARZĄDZENIE Nr 1458/2015 

 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA 

z dnia 17 grudnia 2015 r. 

 

 w sprawie  powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert  na 

realizację w 2016 r. zadania publicznego  w zakresie  nauki, edukacji 

i wychowania. 

 

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. Z 2015 r., poz. 1515) i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze 

zm.) zarządza się, co następuje:   

 

§1. Powołuje się Komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację w 2016 r. 

zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w składzie: 

1. Roman Siemiątkowski - Przewodniczący Komisji – Zastępca Prezydenta ds. Polityki 

Społecznej w UMP, 

2. Marek Bębenista – Zastępca Przewodniczącego Komisji - Dyrektor Wydziału Edukacji  

i Kultury w UMP,  

3. Edward Czarnecki - Członek Komisji – osoba wskazana przez Płocką Radę Działalności 

Pożytku Publicznego, 

4. Renata Szpilkowska Lorenc - Członek Komisji – osoba wskazana przez Płocką Radę 

Działalności Pożytku Publicznego,  

5. Joanna Olczak - Członek Komisji – osoba wskazana przez Płocką Radę Działalności 

Pożytku Publicznego,, 

6. Marzena Paprocka-Pankowska - Członek Komisji – przedstawiciel Centrum ds. 

Organizacji Pozarządowych w UMP. 

 

§2. Zasady   działania   komisji   konkursowej  stanowią załącznik do "Programu 

współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

wymienionymi   w   art. 3  ust. 3  ustawy o  działalności   pożytku publicznego 

i o wolontariacie, działającymi na terenie Miasta Płocka” 

 

§3. Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

          1. w Biuletynie Informacji Publicznej; 

          2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka; 

          3. na stronie internetowej Miasta Płocka www.pozarzadowe.plock.eu. 

 

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki 

Społecznej 

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

http://www.plock.eu/cwop


 
 

 

 

Uzasadnienie 

 
      Zarządzeniem Nr 1323/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 listopada 2015 roku  

ogłoszony  został otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego 

Gminy Miasto Płock w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.  Zgodnie z pkt VIII 

Ogłoszenia,  oceny złożonych ofert dokona komisja. Zasady jej działania określają zapisy 

w załączniku do "Programu współpracy Gminy - Miasto Płock z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami,  wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy o  działalności  

pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Miasta Płocka na 2016 

rok”. Powołanie komisji konkursowej jest więc realizacją wcześniejszych postanowień. 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


