
ZARZĄDZENIE Nr 8/2010 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 14-01-2010 

 
 
 

w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy  
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym, 
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom 
administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym. 
 
 

Na podstawie: art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami), 
uchwały Rady Miejskiej w Zawidowie Nr XLIII/221/2009 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie: 
uchwalenia programu współpracy gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami  
w 2010 roku, uchwały Rady Miejskiej w Zawidowie Nr XLIII/219/2009 z dnia 28 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2010. 
 

§ 1. 
 
1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury  
     fizycznej i sportu w 2010 roku. 
2. Ogłoszenia o konkursach stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. 
 

§ 2. 
 
1. Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa  

w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub 
przez nie nadzorowane, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie. 

2. Oferty składane będą na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra  
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty 
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego  
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.05.264.2207), w ciągu 30 dni od dnia 
ukazania się ogłoszenia o konkursach w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego. 

 
§ 3. 

 
1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert, o których mowa w § 1, 

zwanej dalej komisją, w składzie: 
1.) Przewodniczący: Marcin Rogacki – Sekretarz Miasta 
2.) Członkowie: 

a) Jadwiga Kozłowska – Członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady   
              Miejskiej  w Zawidowie  

b) Ewa Markiewicz – Inspektor ds. gospodarki komunalnej i obsługi finansowej 
c) Agnieszka Roczon – Podinspektor ds. promocji i marketingu miasta 
d) Monika Grabowska - Stachowicz – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych,  

             Kontroli  i Oświaty 



 
2. Komisja przeprowadza konkursy zgodnie z Regulaminem pracy komisji konkursowej 
stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia. 
 

§ 4. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
                                                                                                                    BURMISTRZ 
 
                                                                                                              Józef  Sontowski                     
                                                                                                      
 


