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36-100 Kolbuszowa
ul. Obrofroow Pokoiu 21

Zarz1dzenie Nr 348/18
Burmistrza Kolbuszowej

z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie ogloszenia otwartego naboru na partnera dla podmiot6w spoza sektora
finans6w publicznych do wsp6lnego prrygotowania i realizacji projektu w ramach

naboru nr RPPK.06.03.00-Z-00-18-001/18 - konkurs og6lny zDzialania 6.3.
Re w ita lizacj a p r ze s t r ze n i r e g io n a ln ej Regionaln ego P ro g ramu O p eracyj n e go

Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Napodstawie art. 7 iart.9 ust.l, art.30 ust. I i art.31 Ustawy z dnia I marca 1990 r.

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p62n. zm.) oraz art. 33 Ustawy z dnia
I I lipca 201 4 r. o zasadach realizacji programdw w zalrresie polityki spdjnoici finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. tJ. z 2017 r. poz. 1460 z p62n. zm) zarzqdza sig,

co nastgpuje:

$ 1.

Oglasza sig otwarty nab6r na partnera dla podmiot6w spoza sektora finans6w publicznych
do wsp6lnego przygotowania irealizacji projektu pn. ,,Ograniczenie problemdw spolecznych

i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywricenie funkcji
zdegrodowqnym terenom i obiektomwraz zfunkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenio"
w ramach naboru nr RPPK.06.03.00-IZ-00-18-001/18 - konkurs og6lny z Dzialania 6.3.

Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Podkarpackiego na lata20l4-2020, kt6rego Wnioskodawc4 bgdzie Gmina Kolbuszowa.

$2.

l. TreS6 ogloszenia o naborze na partnera spoza sektora finans6w publicznych stanowi

zalqcznik nr l. do niniejszego zarzqdzenia.

2. Ogloszenie, o kt6rym mowa w ust. l, publikuje sig:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej: www.kolbuszowa.bip.gmina.pl, w zakladce:

Ogloszenia;
2) na oficjalnej stronie internetowej Gminy Kolbuszowa: www.kolbuszowa.pl,

w zakladce: Mieszkaricy/Ogloszenia;
3) na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej;

wrazze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu nazg)aszanie sig partner6w.

$3.

l. Powoluje sig Komisjg Konkursow4 do przygotowania i przeprowadzenia naboru o kt6rym
mowa w $ I oraz wyboru oferty w nastgpuj4cym skladzie:

1) Janusz Durak - Przewodnicz1cy Komisji;
2) Monika Fryzel - Czlonek Komisji;
3) Dawid Poborca - Czlonek Komisji.



2. Zasady i tryb przeprowadzenia naboru o kt6rym mowa w $ I oraz pracy Komisji
Konkursowej okrerilone s4 Regulaminie konkursu, stanowi4cym zalEcznik nr 2 do
niniej szego zarz1dzenia.

s4.

Wykonanie zarzEdzema powierza sig Panu Januszowi Durak.

$s.

ZarzEdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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