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BR.0050.75.2018

ZARZĄDZENIE NR 908/18
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie 
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach 

realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”  współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Na podstawie art. 15  ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego    
i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert z zakresu usług reintegracji zawodowej                     

w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w składzie:

1. Sylwia Tomaszewska – Przewodniczący Komisji - przedstawiciel Burmistrza Czerska
2. Anna Welter – członek Komisji - przedstawiciel Burmistrza Czerska
3. Dawid Prochowski – członek Komisji - przedstawiciel Burmistrza Czerska

§ 2. 
Przedmiotem działania Komisji Konkursowej jest dokonanie oceny merytorycznej ofert                   

na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego 
projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza – Grzegorzowi Klauzie.

§ 4. 
Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń              

oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek
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Uzasadnienie

W związku z Zarządzeniem nr 893/2018 Burmistrza Czerska z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie 
ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w roku 2018 w otwartych 
konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z Umową                              
nr RPPM.06.01.02-22-0037/16-00 z dnia 24.01.2017 r. oraz na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy      
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie niezbędne jest 
powołanie Komisji do oceny złożonych ofert.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszego zarządzenia uważa się za konieczne                       
i uzasadnione.


