BL,IRMISTRZ KOLE USZOWEJ

3O-100 Kolbruszowa
ul. Obroircow Pokoiu 21

Zarz4dzenie nr 159/16
Burmistrza Kolbuszowej
224 lutego 2016r.

w sprawie ogloszenia otwartego naboru partner6w spoza sektora finans6w publicznych
w celu wsp6lnej realizacji zadania pn. ,,Rewitalizacja Gminy Kolbuszowa,'w zakresie
prac restauratorskich i konserwatorskich budynk6w znajduj4cych sig w rejestrze
zabytk6w, budynk6w polo2onych w strefie ochrony konserwatorskiej na ter,enie Gminy
Kolbuszowawraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie rwi4zanego z budynkiem
okreSlonych w Szczegrilowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego WojewSdztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (dzialanie rf.3, pkt. 10
fypy projekt6w).

na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym
c.t, Dz.u.2015.l5l5) otaz na podstawie arL 33 ustawy z dnia I I lipca 2014r.
o zasadach rcalizacji program6w w zakresie polityki sp6jnoSci finLansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 0.t. Dz.IJ.2016.217) zarzqdzam, co nastgpuje:

$1
Oglaszam otwarty nab6r partner6w spoza sektora finans<lw publicznych

w

ce:lu wsp6lnej

teahzacjt zadania pn.: ,,Rewitalizacja Gminy Kolbuszowa" w ramach dzialama
6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu O,peracyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie prac restauratorskich
i konserwatorskich budynk6w znajduj4cych sig w rejestrze zabytk6w, budynk6w polozonych
w strefie ochrony konserwatorskiej na terenie Gminy Kolbuszowa wyaz
z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie zwt4zanego z budynkiem okreSlonych
w Szczeg6lowym Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata2014-2020 (dzialanie 6,3, pkt. l0 typy projekt6w).

$2
Powoluje KomisjE konkursowE do przygotowania i przeprowadzeniakonkursu w skladzie:

1.

2.
3.

Monika Fryzel - Przewodnicz4ca Komisji
Janusz Durak - Czlonek Komisji
Sylwia Blat - Czlonek Komisji

$3
t.
2.
a

J.

Komisja Konkursowa przeprowadzi postgpowanie maj4ce na celu wylonienie partnera do
realizacji zadania, o ktorym mowa w S l.
ogloszenie o naborze stanowi zalqcznrknr 1 do niniejszego zarz}dzenia.
Ogloszenie nale?y zamiescic na swojej stronie internetowej Gminy Kolbuszowawraz ze
wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zglaszanie sig partner6w.

$4
Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Pani Monice Fryzel
Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Miasta i Gminy.

-

Inspektorowi

$s
Zarzqdzeme wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Referacie

