ZARZĄDZENIE Nr211l'iKST/2018
PREZYDENTA MIASTA KF,DZIERZYN~KOŻLE
z do;. 1~. Q.OCIJ(Ci20 18 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatr'.lc niu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
na utworzenie Miejskiego Programu Rcgrantingowcgo i wybór jego operatorn w 2018 r. obejmującego
zadania publiczne we wszystkich zakresach priorytetowych zadań publicznych ujętych w Programie
współpracy Gminy Kędzien:yn-Koźłe z organizacjami l)ozarLądowymi oraz innymi podmiotami
l)rowad1.ący mi działalność !)ożyt ku publicznego na rok 2018.
Na podstawie art. 15 ust. 2a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno śc i pożytku publicznego
i o wo lontariacie (t.j. Dz.U. 2018 r. , poz. 450 z późno ZIl1 .I~ oraz Uchwały Nr XLVI1II452117 Rady Miasla
Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu ws pó łpracy G miny
Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządoi.vymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalno ść
pożytku publicznego na rok 2018, zarządzam, co n as t ęp uje :
do zaopiniowania ofert złożonych wotwartym konkursie orert
na utworzenie Miejskiego Programu Regrantingowego i wybór jego operatora w 2018 r. obejm uj ącego L1.dania
publiczne we wszystkich zakresach priorytetowych 7...adail publicznych ujętych w Programie współpracy Gm iny
Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowym i oraz innymi podm iotam i prowadzący mi działa lność
potytku publicznego na rok 2018 w sk ładzie:

§ l.

Powołuję

komi sję

konkursową

I) Wojciech Jagiełło - Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle, przewodniczący komisj i konkursowej;
2) Beata KaczYl1ska-Pogwizd - Kierownik
Koźle, członek komisji konkursowej;
3) Piotr Gabrysz konkursowej;

Wydziału

Kultury, Sportu i Turystyki

Dyrektor Miejskiego Osrodka Kultury w

Urzędu

Miasta

Kędzierzynie-Koźl u ,

Kędzierzyn

czł onek

komisji

4) Michał Kus - Podinspektor ds. współpracy Gminy z Organizacjami PozarL.ądowymi , czł one k kom isj i
konkursowej;
5) Katarzyna Słota - In spektor Wydz iału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
czlonck komisji konkursowej.

§ 2. Wykonanie
Miasta

zarządzenia

powier.U1. się Kierownikow i Wydzia łu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu

Kędzierzyn -Koźle.

§ J. Zarządze ni e wchodzi w życie z d niem wydania i pod lega ogłosze niu w Biuletynie Inrormacji
Publicznej, na stron ie internetowej Urzęd u Miasta Kędzierzyn-Koź l e, na tab licy ogloszc," Urzęd u Miasta
Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowlcza 32 oraz w sieci Intranet Ur.tęd u Miasta Kędzier.lYn ~Koźle .

Nln.eJ ,zy dokument nie b<!dzi
zastrzelp.n pod względem
f HmaJnc Jfl1wn'lrt1 ?3!1L1f.. ...
I ) Zmiany

tekstujednolitcgo wymienionej ustawy zoslaly ogłoszone w Oz.
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