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ZARZADZEME NR .l[./2013
BURMISTRZA MIASTA SULEJ6WEK

z dnia 4 stYcznia 2013 r.

w sprawie powolania komisii konkursowej'

Na podstawie alt. 30 ust l ustauy z dria 8 marca 1990 r' o samorz4dzie gminnym (Dz U'

, ZO0lt. itr 142 poz.159l z p6in.mt.)t otuz z art. 15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r'

o LiatanoSci poiytt" publicznego i o wolo fiaiacie (Dz' IJ ' z 201 0-r' Nr 234 poz' 1536 z p6in'

;;i; ;4^; 
""trwa4 

Nr kxvzsgl2ol2 Radv Miasta sulej6w€k z dt 22'111012 r'
w sprawie przyjqcia Rocznego programu wsp6lpracy Miasta Sulejdwek. z organizacjami

po"ulrqJo*v-i"i innymi upirawnionymi podrniotqll prow-adz{cymi .dzialahosi 
po{4ku

i"Ulf"i"e;"-"k ,013, zmienion4Uclwalql'lt )OO(WZf VZO1 2 z dnia 13 12'2012r' zuzqdza

s1Q, Co naswpuJe:

$1. Powoluje siq Komisjg Konkursow4w skladzie:
1) Anna Rosa - PEewodnicz4ca Komisji

2) Barbara Retka
3) Mariusz JatzQbski
4) Jan Rutkowski
5) Janusz Sokolik

w celu zaopiniowania zlo2onych ofert w ohvartyah konkursach ofert. ogloszonych ptzez

Burmistrza Miasta Sutej6wek zarz4dzeniem Nr 184/2012 z dnia 14 gmdnia 2012 r' w sprawie

ogt*r"niu ot*urt"go kinkwsu ofert na realizacjq zadai pttblicznych pod nazw4: ,,Prowadzenie
oLc6wek wsparcia dziennego wraz z doi:1'v'iartrem dieci i mlodzieiry na terenie Miasta

!J.io*"t *'zOrl r)' orazZwz4dzerrtem I'ir 185i2012 z dnia 14 gudnia 2012 r' w spawie

ogloszenia otwaf,tego konkusu ofert na realizacjE zadarl publicznych pod nazw4: ,,Dow6z

u;zni6w do szkoty Otwartych Serc w Sulej6wku w 2013 t'"

$2. W zakesie oke6lonym w $1 Komisja Konkursowa Ptzamuie zadaia Zespolu Opiniuj4cego

iowotnego Zanqdznniem Bunnistrza ff 41/2009 z drna l'7 marca2009 t'

$3.1. Zarz4dzenie podlega publikacji w Biuletynie Infomacji Publicznej Miasta Sulej6wek' na

itronie internetowej Urzlau Uiasta'Sute;Owek www.suleiowek pl oraz poprzez wywieszenie na

tablicy ogloszef w siedzibie Urzqdu Miasta przy ul. Dworcowej 55'

2. Zwzqdzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.
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