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dokumenty i do wywieszenia na  tablicy ogłoszeń oraz do poinformowania  Organizacje 

Pozarządowe w Brzegu Dolnym drogą E-mailową:    

------------------------------------------------------------------   

                                                                                                                 Brzeg Dolny, 29.02.2016 r. 

 

            Informacja o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych                

                                Organizacji Pozarządowych w Brzegu Dolnym 

 

Zgodnie z paragrafem 16 ust.3 Uchwały Rady Miejskiej nr. IV/17/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku 

w sprawie przyjęcia  „Programu współpracy Gminy Brzeg Dolny z organizacjami  pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2015 – 2018”  

zamieszczamy informację o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych 

w otwartych konkursach  w trybie ustawy z pośród przedstawicieli organizacji pozarządowych : 

 

1/  Wiesława Jochimiak – Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i        

     Inwalidów w Brzegu Dolnym. Może oceniać konkursy z zakresu kultury, rekreacji i turystyki,      

     integracji międzypokoleniowej 

2/  Krystyna Głąb – ZRPZw.E,R i I w Brzegu Dolnym. Może oceniać konkursy z zakresu kultury,     

      rekreacji i turystyki, integracji międzypokoleniowej. 

3/  Jan Głowacki – Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolonobrzeskiej. Kandydat      

      może oceniać konkursy z zakresu oświaty, problematyki społecznej, kultury i szeroko      

      rozmaitych potrzeb organizacji społecznych. 

4/  Elżbieta Węgrzynowska – Zarząd Oddziału Miejskiego PTTTK „Rokita” w Brzegu Dolnym.    

      Może oceniać konkursy z zakresu turystyki, oświaty, spraw społecznych. Była radna czterech      

      kadencji.  

5/  Piotr Gajewski – Hm, Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna CICHOCIEMNI.        

      Kandytat może oceniać konkursy w zakresie obywatelskim i kulturowym, ochrony i promocji      

      zdrowia, sportu, niepełnosprawnych, oświaty i wychowania, ratownictwa i ochrony ludności,      

      promocji i organizacji wolontariatu.  

6/   Jolanta Malarska – Stowarzyszenie Pomocy PRO BONO, przeciwdziałanie bezdomności.     

      Może oceniać konkursy w zakresie  

 

 

 

Wśród zgłoszonych kandydatów Burmistrz każdorazowo powołuje  swoim zarządzeniem komisję 

konkursową (Par.16 ust.2, w/w Uchwały Rady Miejskiej nr IV/17/14r.). 

Imienne oferty przedstawicieli Organizacji Pozarządowych  zostały złożone w Sekretariacie 

Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym , ul. Kolejowa29 – w kopercie z napisem „Kandydaci 

do komisji konkursowych organizacji pozarządowych” w  ubiegłorocznym naborze, gdyż  w 

naborze z dnia 11.01.2016  BIP nie zgłosili się nowi kandydaci. Za porozumieniem i zgodą 

współpracujemy z dotychczasowym składem osobowym kandydatów. 

 

                                                                          

                                                                                   Stanisław Jastrzębski  

     

                                                                                Burmistrz Brzegu Dolnego 
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