
Zarządzenie Nr 4/13

Burmistrza Trzcianki

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację  zadań 

publicznych  w  zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury 

fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 4, art.  

11 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 

roku w zakresie: 

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

2)  turystyki i krajoznawstwa. 

2.  Zlecenie  realizacji  zadań  publicznych  nastąpi  w  formie  powierzenia  lub 

wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie 

ich realizacji.

3.  Treść  ogłoszenia  o  otwartym  konkursie  ofert  stanowi  załącznik  nr  1 

do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki;

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki.



§ 3. Powołuje się Komisję Konkursową:

1) przewodniczący  komisji  –   Iwona  Moraczyńska  –  przedstawiciel  organu 

wykonawczego; 

2) sekretarz komisji - Anna Stańczyk – przedstawiciel organu wykonawczego; 

3) członek  komisji  –  Robert  Czempiński  –  przedstawiciel  organizacji 

pozarządowych;

4) członek  komisji  –  Sebastian  Kęciński  –  przedstawiciel  organizacji 

pozarządowych;

5) członek komisji - Grażyna Zozula - przedstawiciel organu wykonawczego;

6) członek komisji – Izabela Zawalniak -  przedstawiciel organu wykonawczego.

§  4.  Regulamin  pracy  Komisji  Konkursowej  stanowi  załącznik 

nr 2 do zarządzenia.

§ 5.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji Gminy.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


