
ZARZĄDZENIE NR 566/12
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
w 2013 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zmianami), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami), w związku z § 20 ust. 2 Uchwały Nr 
XXV/186/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.,Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza,co 
następuje: 

§ 1. Powołuję komisję w następującym składzie: 

1. Dariusz Chromiec - Przewodniczący komisji, 

2. Tomasz Olszewski - Członek komisji, 

3. Jakub Chilicki - Członek komisji, 

4. Przedstawiciel Rady Miejskiej wskazany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej - Członek komisji, 

5. Przedstawiciel organizacji pozarządowych wybrany w wyniku zgłoszonych ofert - Członek komisji. 

§ 2. Powołana komisja ma za zadanie przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w 2013 roku. 

§ 3. Do zadań komisji należy zaopiniowanie wniosków o dofinansowanie złożonych na podstawie ww. 
uchwały oraz przedstawienie Burmistrzowi Stronia Śląskiego opinii dotyczącej wysokości dotacji. 

§ 4. Podstawą działania komisji jest Zarządzenie Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 418/05 z dnia 5 stycznia 
2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej w Urzędzie Miejskim w Stroniu 
Śląskim. 

§ 5. Komisja działa do czasu zakończenia postępowania związanego z udzieleniem dotacji. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz 

Zbigniew Łopusiewicz
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