
Zarządzenie Nr OW 64 / 08
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 16 stycznia 2008 roku

w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty konkursowe złożone przez 
podmioty ubiegające się o realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 
terenie Gminy Baborów.

Na podstawie art . 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst 
jednolity  Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i 
Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 
172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz art. 32 ust 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami )

zarządza się,  co następuje : 

§ 1.

Powołuje się zespół opiniujący oferty konkursowe złożone przez podmioty 
ubiegające się o realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy 
Baborów w składzie : 

1. Bogumiła Czekańska - przewodniczący
2. Urszula Wasielak - sekretarz
3. Janowicz Władysław - członek

§ 2.

Zadaniem zespołu opiniującego jest:
1. dokonanie oceny zgłoszonych możliwości  realizacji  zadania przez podmioty 

uprawnione przy uwzględnieniu zadeklarowanej jakości działania i kwalifikacji 
osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;

2. dokonanie  oceny  przedstawionej  we  wniosku  kalkulacji  kosztów  realizacji 
zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania, z uwzględnieniem:

a) zadeklarowanego  udziału  środków  finansowych  własnych  albo 
pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;

b) analizy i oceny realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w 
okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz 
sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

c) wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania
3. przedłożenie Burmistrzowi Gminy propozycji co do wyboru oferty.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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