
Zarządzenie 41/15 
Burmistrza Parczewa 

z dnia 17 lutego 2015 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 
zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 
publicznego Gminy Parczew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy 
Parczew w 2015 r.  
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 
i Uchwały Nr LI/347/2014 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 października 2014 r. 
w sprawie uchwaleniu rocznego programu współpracy Gminy Parczew z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, zarządza się co następuje: 
 

§ 1 
W zarządzeniu Nr 29/15 Burmistrza Parczewa z dania 09 lutego 2015 r. w sprawie powołania 
komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadania publicznego Gminy Parczew w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie 
Gminy Parczew w 2015 r. wprowadzam następujące zmiany: 
1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
„Ustalam skład komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury oraz 
w zakresie wspierania działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego na terenie Gminy Parczew w 2015 r. w następującym składzie: 

1.  Michał Bożym - przewodniczący komisji 
2.  Stanisław Chojak - członek komisji 
3.  Anna Duszak - członek komisji”; 

 
2) § 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2015 roku o godzinie 900 w obecności pełnego 
składu komisji konkursowej. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 27 lutego 2015 roku w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie oraz na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Parczewie”. 
 

§ 2 
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty i Kultury Urzędu 
Miejskiego w Parczewie. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 


