
B U R M I S T R Z
Drawska Pomorskiego

ul.Gen.Wł.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 094-3633485; fax. 094-3633113

ZARZĄDZENIE Nr
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w 2011
roku w gminie Drawsko Pomorskie.

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, póz. 1591, z 2002r. Nr 23 póz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr
214 póz. 1806, z 2003r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 116, póz. 1203, z 2005r. Nr
172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006r. Nr 17, póz. 128, z 2007r. Nr 173 póz. 1218, z 2008r. Nr
180 póz.1111, Nr 223 póz. 1458, z 2009r. Nr. 52 póz. 420, Nr 157 póz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i
146, Nr 40 poz.230 Nr 106 póz. 675 ) i §5 uchwały Nr 111/11/2010 Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania
gminy Drawsko Pomorskie w zakresie tworzenia warunków , w tym organizacyjnych, sprzyjających
rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 12 póz. 202 ) zarządza się, co
następuje:

§1. Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert
konkursowych dotyczących zlecenia realizacji niżej wskazanych zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie:
- rozwoju sportuj:
1. „Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży",
2. „Upowszechnianie tenisa ziemnego",
3. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu".
4. „Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu",
zwaną dalej „komisją konkursową" w składzie:

1) Paweł Górzyński - przewodniczący;
2) Hanna Kołodziej czy k - członek;
3) Monika Chmielecka - członek;
4) Genowefa Aleksandrowicz - członek..

§2. Po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert komisja konkursowa ulega rozwiązaniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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