ZARZĄDZENIE NR 9/2011
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW
z dnia 15 lutego 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia "Otwartego konkursu ofert 2011" na
wspieranie realizacji zadań pożytku publicznego
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr W29/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2011 rok, zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję dwie Komisje Konkursowe, zwane dalej Komisjami do opiniowania ofert na wspieranie
realizacji zadań pożytku publicznego w „Otwartym Konkursie Ofert 2011” w celu przedłożenia propozycji wyboru
ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.
1. Komisję do opiniowania ofert na wspieranie zadań pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej, w składzie:
1) Anna Sasin - przewodnicząca Komisji
2) Witold Kosmowski - członek Komisji
3) Stefania Granosik - członek Komisji
4) Aneta Trzepocka - członek Komisji
5) Katarzyna Forysiak - członek Komisji - przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego ZA MIASTEM
w Dobrej Nowinach
6) Emila Ratajczyk - Sekretarz Komisji
2. Komisję do opiniowania ofert na wspieranie zadań pożytku publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży i kultury i sztuki, w składzie:
1) Anna Sasin - przewodnicząca Komisji
2) Witold Kosmowski - członek Komisji
3) Stefania Granosik - członek Komisji
4) Aneta Trzepocka - członek Komisji
5) Łukasz Goździk - członek Komisji - przedstawiciel stowarzyszenia KS Gozdów w Gozdowie
6) Emila Ratajczyk - Sekretarz Komisji
§ 2. Komisje działają zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok, rozdziału VIII załącznika do przywołanej
uchwały.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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