Zarządzenie Nr 3 3 /VIII/2020
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 0^| lutego 2020 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245,
z 2019 r. poz. 1649), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych na drugi otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania
publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 roku przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie
inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku, powołuję komisję konkursową w składzie:
1) Przewodniczący: Bohdan Bączak - Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza,
2) Członkowie:
- Elżbieta Sakiewa - Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta Zgierza,
- Dorota Stożek - Naczelnik Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Zgierza,
- Adam Zamojski - główny specjalista w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Zgierza,
- Mateusz Nejman - podinspektor w Wydziale Promocji i Kultury Urzędu Miasta Zgierza,
- Maria Kołodziejczyk - przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza.
§ 2. Komisja wymieniona w § 1 przy realizacji zadań ściśle współpracuje z Prezydentem Miasta
Zgierza.
§ 3. Komisja przedkłada swoją opinię Prezydentowi Miasta Zgierza, który podejmuje ostateczną
decyzję co do wyboru oferty (ofert).
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Zgierza.

.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres
14 dni.

