
ZARZĄDZENIE NR 24/2018
BURMISTRZA Miasta i Gminy Staszów

z dnia 5 lutego 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu
na  realizację  zadań  publicznych  Gminy  Staszów  przez  organizacje  pozarządowe  i  inne  podmioty
prowadzące działalność pożytku  publicznego w 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017r.
poz.1875  z  późn.  zm.1)),  art.  15  ust.  2a,  2b,  2d  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm. 2)), Rozdział 11 załącznika do uchwały
Nr LII/457/17  Rady Miejskiej  w Staszowie  z  dnia  24  listopada  2017 r.  w sprawie  uchwalenia  Programu
współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok oraz 
§ 8 uchwały Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Staszowie  z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków 
i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów (Dz. Urz. woj. św z 2011r., Nr 68,
poz. 773) – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów  zarządza, co następuje:

                   § 1 
1. Powołuję  Komisję  konkursową  w  celu  opiniowania  ofert  składanych  w  otwartym  konkursie  na

realizację  zadań  publicznych  Gminy  Staszów  przez  organizacje  pozarządowe  i  inne  podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku w składzie: 

1) Pani Ewa Kondek        -  Przewodniczący Komisji 
2) Pani Jolanta Macias              -  z-ca przewodniczącego Komisji 
3) Pani Aneta Dwojewska               -  Członek Komisji
4) Pani Ewa Mazanka-Dziedzic          -  Członek Komisji
5) Pan Rafał Glegoła                           -  Członek Komisji

2. Przyjmuje się regulamin pracy Komisji Konkursowej, o której mowa w ust.  1  na realizację zadań
publicznych,  zleconych  przez  Gminę  Staszów  organizacjom  pozarządowym  i  podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego, stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 
 § 2

Komisja  powołana  niniejszym  zarządzeniem  na  podstawie  § 8  uchwały  Nr  VI/26/11  Rady  Miejskiej
w Staszowie  z  dnia  4  lutego  2011 roku  w sprawie  określenia  warunków i  trybu  finansowego  wspierania
rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów rozpatruje również wnioski złożone w konkursie na realizację zadań
celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów.

 § 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ mgr Leszek Kopeć

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232; Dz. U. z 2018 r. poz. 130.
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. Uz 2016 r. poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 573, poz. 60, 
poz. 1909.


