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ZARZApZENIE NR 88M.0050.38.2013
BURN STRZA MIASTA SLLEJoWEK

z dLia ll marca 2013 r.

w sprawie powolania komisji konkursowei

Na podstawie art. 30 ust. 1 usta\TY z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gmirnym (Dz' U'
z 2001r. ih 142 poz.lsgl z p62n.zn.)t et& z ?trt. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietna2003 r.

o dzialafrroSci poiltku publicznego i o wolontari acie (Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z pbirr

zm.f w zwiryku z nchwal4 Nr )OO{IV/259/2012 Rady Miasta Sul'ej6w€k z dr.' 22'11'2012 r'

w spmwie przyjgcia Rocznego prograrnu wsp6lpracy Miasta Sulej6wek z orgwizaclami
pozarz4dowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoff pozltku
publicanego na rok 2013, zmienion4UchwalQ Nr xXXYll271/2012 z drNla 73.12.2012r. zuzTdza
siQ, co nastQpuje:

$1. Powotuje siq Komisjg Konkursow4 w skladzie:
1) Renata Malinowska- Przewodnicz4ca Komisji
2) llama Stefaniuk
3) Arkadiusz Gawitiski
4) Michal Budzik
5) Elzbieta Wasielkiewicz

w celu zaopiniowania ̂ ozorrych ofert w otwartych konkursach ofert ogloszolych przez

Burmistrza Miasta Sulej6wek Zarz4dzeniem Nr BBM 0050.30.2013 z dnia 14lutego 2013t. w

sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na organizacjQ i prowadzenie imprez otaz zajqd

sportowych i kulturalnych z prornowaniem miejskiego programu profilaktyki".

$2. Traci moc zarz4dzenie Burmishza Miasta Sutej6wek ff 41/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w
sprawie powolania Zespolu opiniujacego.

$3.1. Zarz{dzenie podlega publikacji w Biuletynie lnformacji Publicznej Miasta Sulej6wek, na
stronie intemetowej Urzqdu Miasta Sulej6wek www.suleiowek.Bl orcz poptzez w)'wieszenie na
tabticy ogloszef w siedzibie Urzqdu Masta przy ul. Dworcowej 55.
2. Zap4dzenle wchodzi w 2ycie z dniem ogloszenia.
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L Zsidy tek lu jednoliteso Eyrnienionej ustaly zost4 oSlsrof,€ w DzU. 2002 r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr I I3, poz 984, Nt 153
poz.127i i Nr2ia, p@ lS06 z 2003 r. Nr 80, poz.7u,Nr 162, poz l56E,z2004 r'Nr 102,poz.1055,Nr l16,poz 1203. iNr 167pel759z
ioos..ltt rlz, por. tet ilr l15pe t451.22006t-Nt 17.w. I28 iNr l8l, poz 1337,22007 t Nr 48've t7,Nr 138, poz 9?4' Nr 173.

oet2t8.z2l i6a. .Nr7{a,o4zl i l1 .N.223,ooz-1458,22009r.N.52,9o2.420,Nr157,Pe1241,22010.*28,poz. l42ipoz146,N(
40. poz 230 i N. 106, toz 675 o@ z 2ol1r N.21, p@ 113, Nr 11?, p@ 679, Nr 134, pa?77, Nr l49 ?@.887, Nr 2l?, loz 1281,22012r
6Z 567 i z20l3r. w 153.
i Zmiery tekstu Fdrolitego s,tmidion€j uta{y zostdy oglGme w DzU. z 20l lr Nr 1 12, p@.654, Nr 149 poz 881 Nr 205, poz l2l l, N'
208po, I241. \r !0o. p.7 ll,l4 | \r2J2 po7. ll78
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