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UzAsADNlENlE

do l ńqah \l ,J,lł.$.,L.. ltźądu Posia.u h,hi.nno3ó.§Ńęo / d"i, ,.,t;,,.,
)0ló r, ł .nr!nrc r0l{mao,ecia oB.ń(BU lUnl,urśu ofci !i posior/enie ro,|ńcji
zlcconeeo zadania adhinistracji ź4do*ej z zlkrcsu proN,dz.nia punktu nieodpłltnoj
ponocl rrfurvnci n,20t? roku

KoŃu6 na realizację zadó publicaych zostal oglos&n) uchs!łą zarżądu Polvialu
Kamicfuogórskieeo D ló4/2016 z dnia 25 pazdżićrnika 20]ó L u spE§ie osłoszenia
oN\anego łonkursu ofu na po§ierzenie rcali7acjizleconego zadanh adminślEcji 7ądovej
z zakrcN prowdd?€nia punkfu ńieodpłahei ponóćy pasncj § 2o] 7 bku,

Zacho{'ane zostaty Wśżelkie prccedury żsiążane z publikacjąogloszcnja i naborcm ofe,

Uch$!łq Zeządu Po§iatu nr l66120ló z dnia ]j lhtopada 20 ]6 r, zosla]a pouolana Konrisia
KoŃu$owa do opiniołanj! 7-]ożolych olert. klóra po pPcplos.dzonej weĄfik,cji
fomatiej i ng}tolrcżDej Pźedslai,jła Z!żądolri pnFo7lcję lodpisanh unro*y
7 §tołlrłsz.ni.ń Pegaz zJel.niej cóĘv,

ośate.ż|ego rozsrżygnięcia konnuBu dokonuF Zażąd Po§ialu Kmiemogórskiego

W ż\iązkn z poqlżs4m podjęcie śosołnei lchs!ły jesl uzasadnionc

stona 2 u ] UdNał] zarządl Pó\iafu Kam]un§qó6ki!!ó ś lpnRie ,oz$l4enięcia
konlu6tr ófen na powieź.nie rdalizacji zlccónego zadaria adniniśncii ,adoĘj
l]ó\adżcniapunkfu nieodplainej pomoc}. pńwnei §20l6 roku,


