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Zarządzenie NrZarządzenie NrZarządzenie NrZarządzenie Nr    KSiP.522.3KSiP.522.3KSiP.522.3KSiP.522.3.2013.MZU.2013.MZU.2013.MZU.2013.MZU 
Burmistrza SandomierzaBurmistrza SandomierzaBurmistrza SandomierzaBurmistrza Sandomierza    
z dnia z dnia z dnia z dnia 3 kwietnia3 kwietnia3 kwietnia3 kwietnia 201 201 201 2013333 r. r. r. r.    

 
 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartw sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartw sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartw sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego ego ego ego konkurskonkurskonkurskonkursuuuu ofert na ofert na ofert na ofert na    
realizacjęrealizacjęrealizacjęrealizację    wwww 201 201 201 2013333 r. r. r. r. zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu   zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu   zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu   zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu  

świadczonegoświadczonegoświadczonegoświadczonego na rzecz s na rzecz s na rzecz s na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące połeczności lokalnej przez podmioty prowadzące połeczności lokalnej przez podmioty prowadzące połeczności lokalnej przez podmioty prowadzące 
działalność na rzecz pożytku publicznegodziałalność na rzecz pożytku publicznegodziałalność na rzecz pożytku publicznegodziałalność na rzecz pożytku publicznego::::    

    
„Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt, udział „Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt, udział „Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt, udział „Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt, udział 

dziewczęcych zespołów piłki siatkowej w zamiejscowej rywalizacji sportowej”dziewczęcych zespołów piłki siatkowej w zamiejscowej rywalizacji sportowej”dziewczęcych zespołów piłki siatkowej w zamiejscowej rywalizacji sportowej”dziewczęcych zespołów piłki siatkowej w zamiejscowej rywalizacji sportowej” 
 
 

§ 1.§ 1.§ 1.§ 1.    
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. tekst jedn. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  w  związku    
z  art.  15 ust. 2a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. tekst jedn. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. 
zm.) i § 10 Uchwały Nr XXIII/246/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 grudnia 
2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza                     
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2013 r., powołuję Komisję Konkursową (dalej: Komisja) 
otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego z zakresu 
kultury fizycznej i sportu świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez 
podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego  
 
w następującym składzie: 
 
1111. . . . dr Ewa Kondekdr Ewa Kondekdr Ewa Kondekdr Ewa Kondek    ––––    Przewodniczący KomisjiPrzewodniczący KomisjiPrzewodniczący KomisjiPrzewodniczący Komisji,,,,    
2.2.2.2.    Agata Agata Agata Agata KKKKrólrólrólról    ––––    ZZZZastępca Przewodniczącegoastępca Przewodniczącegoastępca Przewodniczącegoastępca Przewodniczącego,,,,    
3. 3. 3. 3. Magdalena ŻukowskaMagdalena ŻukowskaMagdalena ŻukowskaMagdalena Żukowska    ––––    SekretarzSekretarzSekretarzSekretarz,,,,    
4444. . . . Bernadetta Marek Bernadetta Marek Bernadetta Marek Bernadetta Marek –––– Fołta Fołta Fołta Fołta    ––––    Członek,Członek,Członek,Członek,    
5555. Zofia Kawa, Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym . Zofia Kawa, Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym . Zofia Kawa, Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym . Zofia Kawa, Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„TRATWA” „TRATWA” „TRATWA” „TRATWA” ––––    Członek,Członek,Członek,Członek,    
6666. Małgorzata Kobuszewska, Stowarzyszenie Na Rzecz Zdrowia Psychic. Małgorzata Kobuszewska, Stowarzyszenie Na Rzecz Zdrowia Psychic. Małgorzata Kobuszewska, Stowarzyszenie Na Rzecz Zdrowia Psychic. Małgorzata Kobuszewska, Stowarzyszenie Na Rzecz Zdrowia Psychicznego znego znego znego ––––    
Członek.Członek.Członek.Członek.        
 

§ 2.§ 2.§ 2.§ 2.    
 

Pracą Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca 
Przewodniczącego. 
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§ 3.§ 3.§ 3.§ 3.    
 

Szczegółowy zakres prac i działania Komisji określa Regulamin Komisji 
Konkursowej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 4.§ 4.§ 4.§ 4.    

    
Do zadań Komisji należy ocena zgłoszonych do konkursu ofert pod względem 

formalnym i merytorycznym w oparciu o kryteria określone w Regulaminie Komisji 
Konkursowej. 
 

§ 5.§ 5.§ 5.§ 5.    
    

Z prac Komisji sporządzony będzie protokół, który zostanie przedstawiony do 
zatwierdzenia i podpisania przez Burmistrza Sandomierza. 
 

§ § § § 6666....    
    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
       
   


