
ZARZĄDZENIE Nr 27.2011 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 30-06-2011 

 
 
 
 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011r. przez  
podmioty wymienione w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz powołania komisji konkursowej do 
opiniowania ofert. 
 
 
Na podstawie: art. 11, 13, 14, 15, 16, 18 i 19 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 Nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: 
uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami 
pozarządowymi w latach 2011-2012, Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 
29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2011. 

§1 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. zadań Gminy Miejskiej Zawidów  
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zapraszam do składania ofert. 
Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 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  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty  
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 25) w ciągu 21 dni 
od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej, 
oficjalnym portalu miejskim http://www.zawidow.info/ oraz tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego. 

 

§3 

1. W celu opiniowania ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie osobowym: 

1) Przewodniczący: Monika Grabowska - Stachowicz – Kierownik Referatu Funduszy  
     Pomocowych, Kontroli  i Oświaty 



2.) Członkowie: 

a) Marcin Rogacki – Sekretarz Miasta  
b) Agnieszka Roczon – Podinspektor ds. promocji i marketingu miasta 
c) Agnieszka Żukowska – podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 
d) Wojciech Martynów – Przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Zawidowa 
e) Dariusz Kurek – Naczelnik OSP Zawidów 
 

2. Komisja przeprowadza konkursy zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej,  
    stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

                                                                                                BURMISTRZ 
 

                                                                                              Józef  Sontowski   

 


