
Zarządzenie Nr 314/2021

Burmistrza Izbicy Kujawskiej 

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w  sprawie  powołania  komisji  konkursowej  do  rozpatrzenia  ofert

konkursowych na wykonywanie w 2021 roku zadań publicznych przez

organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty  uprawnione  do  prowadzenia

działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia,

przeciwdziałania  uzależnieniom i  patologiom społecznym,  wspierania i

upowszechniania  kultury  fizycznej,  turystyki  i  krajoznawstwa  oraz

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art.  15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ), Uchwały Nr IX/74/2019

Rady  Miejskiej  w  Izbicy  Kujawskiej  z  dnia  29  kwietnia  2019  roku  w  sprawie  przyjęcia

Wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie na lata 2019-2023 oraz treści zawartej w ogłoszeniu Burmistrza Izbicy Kujawskiej

(OKSZ. 524.1.2021 z dnia 26 maja 2021 roku), pn.: „Otwarty konkurs na wykonywanie w 2021

roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia

działalności  pożytku  publicznego  w  zakresie  ochrony  i  promocji  zdrowia,  przeciwdziałania

uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki

i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”,

zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję komisję konkursową do rozpatrzenia ofert konkursowych na wykonywanie w 2021

roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia

działalności  pożytku  publicznego  w  zakresie  ochrony  i  promocji  zdrowia,  przeciwdziałania

uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki

i  krajoznawstwa  oraz  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego,   w

następującym składzie:

1. Przemysław Kędzierski – Zastępca Burmistrza Izbicy Kujawskiej, przewodniczący komisji;

2. Beata  Kubiak-Okupska – inspektor ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy w Urzędzie

Miejskim w Izbicy Kujawskiej, członek komisji;

3. Przemysław  Nowicki  –  inspektor  ds.  oświaty,  kultury,  sportu  i  zdrowia  w  Urzędzie

Miejskim w Izbicy Kujawskiej,  sekretarz komisji;

4. Anna Dubczak – prezes Stowarzyszenia Bezbłenne Kobiety, członek komisji;

5. Waldemar Graczyk – prezes Stowarzyszenia Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz

Rodzin Patologicznych „Życzliwe Serce” w Izbicy Kujawskiej, członek komisji.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                    BURMISTRZ 

                                                                            mgr Marek Dorabiała 


