
PROTOKOL Nr IVll20I3
z posiedzenia Gminnej Rady Dzialalno5ci Poáytku

Publicznego w Gminie Zaleszany z dnia 1.8 marca 2013 r.
Posiedzenie Gminnej Rady DzialalnoÉci Po¿'tku Pubücznego w Gminie Zaleszany w dniu
18 naxoa 2013 ¡. prowadzúPrznwodr:tcz4cv - Paa Lucjaa Idec. W posiedzeniu udzial wziqli
czlonkowie Gminnej Rady Dzialal¡oÉci Po|tku Publicaego w Gminie Zaleszany
wg zafuzonej listy obecnoéci.

Tenratyka posiedzenia:

l) Opiniowanie Regula.:ainu zlecaria orguizacjom pozarzAdow),m lub podmiotom
wymienionlm w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 ¡oku o dziala.lno6ci poiltku
publicznego i o wolontariacie, z pominiQaiem oü^'artego konkusu ofert, ¡ealizacji zadania
publicznego o charakterze lokalqnn lub regionalnynr.

2) Rozpatrzenie oferty M,realbapjazaÁar.ia publicznego pn:

,,Podnzymywaníe í upoyrszechnianíe trcdyii narodoyr'ej, pielegnowa ie polskoici ordz
rozv)ój íwíadomoíci narodowej, oblwatelskiej i kultwqlnej - Coí sk w koúcu tutaj dzieje-
¡ntegrucja miqdzypokoleniowa w Skawierry)nie" zlo2nrcj w drlr\r 18,03,2013 r. Vzez
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Skowierzl'nie;

Ad. 1)

Pan S€bastian Nabrzeski Sekretarz Gmt¡oy Zaleszaiy przedsúawil i szozególowo omówil
zabranym Regulamin zlecania organizacjom pozarz4dowym 1ub podmiotom wymienionym
w a¡t. 3 ust, 3 \stawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoóci pozytku publicznego
i o wolontariacie, z pominigciem otwa¡tego ko¡kursu ofert, realizacji zadania publicznego

o charakterze lokalrrym lub regionalnyrn Zeb'raai nie wnieéli uwag do projektu Regulaminr¡
zostal on jedtrogloó¡¡e pozyt'-wtrie zaopiniow&ny, Projekt Regulaminu stanowi zalqpznik do
p¡otokolu.

Ad. 2)

P¡olvadz4cy posiedzenie p. Lucjan Idec przedstawil ofertQ zlo¿o¡4 w trybie Mat¡'ch Zleceó
przez Stowaxzyszenie Kobiet Wiejskich w Skowierzynie. Poirformowal, iE ofefia zlozona
zostal¿ zgodnie z wymogami aft. l9a usta¡fly z dnia 24 kwietnia 2003 r o dzialalnoÉci poz¡4ku
publicznego-i o wolodadacie oraz na druku zgodnym ze wzorcm RozporzqCzeníq Mínisfia
Prqcy í Polítyd Spolecznej z dnia 15 grudnía 2010 roku w sprqwíe wzoru oferty realíncji
zadania publícznego, ramowego wzott! umov"y o uykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonanía tego zadqnia. Zawiera t*'n niezbqdne zalqgzdki,
a w szczególnoóci w)?is z KRS oraz Statut. NastQpnie przedstawil t¡eéci oferfy,
Zebra¡i nie w¡ieéli uwag do zlozonej oferty, uanano za celowe realtzaajg zaproponowa¡rego
w niej zadania publicznego. Ofe¡ta zostah zaopiniowana jednogloónie p

Na g'rn protokól zakoúczono,
Protokól sporz. Zofia Kieliszek
Púewodniczacy GRDPP

w Zaleszanach

&*p*¿C-¿V,


