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ZARZĄDZENIE NR 13/20ZARZĄDZENIE NR 13/20ZARZĄDZENIE NR 13/20ZARZĄDZENIE NR 13/2011111111    
BURMISTRZA MIASTA ŻABURMISTRZA MIASTA ŻABURMISTRZA MIASTA ŻABURMISTRZA MIASTA ŻARÓWRÓWRÓWRÓW    

z dnia 31 stycznia 2011 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych w zakresie realizację zadań publicznych w zakresie realizację zadań publicznych w zakresie realizację zadań publicznych w zakresie zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

ororororaz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji az w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji az w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji az w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbżyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbżyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbżyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób    

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr.142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. 
zm.) zarządza się, co następuje: 

§§§§    1.1.1.1.    W celu zaopiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych                         
w zakresie zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  oraz w zakresie pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania    
szans tych rodzin i osób, powołuje się Komisję Konkursową w składzie: 

1) Agnieszka Szykowna - przedstawiciel organu wykonawczego, 
2) Katarzyna Janik - przedstawiciel organu wykonawczego, 
3) Helena Słowik - przedstawiciel organizacji pozarządowej, 
4) Marta Plizga - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, z głosem doradczym. 

§§§§    2.2.2.2.    Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu. 

§§§§    3.3.3.3.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UzasadnienieUzasadnienieUzasadnienieUzasadnienie     

 W dniu 7 stycznia 2011r. został ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadań 
publicznych w zakresie zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  oraz w zakresie 
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536             
z późn. zm.) organ administracji publicznej powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania 
złożonych ofert. 
 W związku z czym zasadnym jest podjęcie niniejszego zarządzania. 
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