ZARZĄDZENIE NR 108.2019
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2020 r.
zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej
i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji; organizację szkoleń dzieci
i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo;
organizację imprez, rozgrywek sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy
Stara Biała; promowanie Gminy Stara Biała na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział
w zawodach sportowych, upowszechnianie sportu amatorskiego

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), i § 20 ust. 1 Załącznika do Uchwały
Nr 315/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2020 r. zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizację
środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji; organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu
rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo; organizację imprez, rozgrywek
sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała; promowanie Gminy
Stara Biała na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział w zawodach sportowych, upowszechnianie
sportu amatorskiego w następującym składzie:
1) Adrian Patryk Portalski;
2) Barbara Kalinowska;
3) Emilia Czubakowska.
§ 2. Na przewodniczącego komisji powołuje się Pana Adriana Patryka Portalskiego.
§ 3. Komisja kończy pracę po przedstawieniu Wójtowi Gminy Stara Biała sprawozdania z oceny ofert
na realizację w 2020 r. zadania publicznego, o którym mowa w § 1.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Sławomir Wawrzyński
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