ZARZ-\DZENIE NR1".QJKST/2018
PREZYDENTA MlASTA KF;DZIERZYN-KOZLE

3O I.-:v-CA
n ... 2018 r.
z dnia ......
w sprawic powolania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert zlozonych W otwartym konkursie oferl os
rcalizacj'r zadania Gminy K~dzierzyn-Kotle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kullury i dziedzictwa
narodowego w 2018 roku - ETAP D, przcdkladancgo przez Wydzial Kultury, Sportu i Turystyki Urz~du
Miasta K.;dzicrzyn-Kozlc.

Na

i

podstawie

art. 15 ust. 2a

ustawy

z dnia

24 kwietnia

2003 r.

0

dzialalnosci

pozytku

publicznego

0 wolontariacie ( Dz. U. z 20 18, poz. 450 z pain. zm. I) o raz uchwaly Nr XLVIII/452/ 17 Rady Miasta

K~dzierzyn-K oi l e z dnia 26 pazdziemika 2017 r. w sprawie Programu wsp6lpracy Gminy Kcydzierzyn-Kozle
Z organizacjami pozamjdowymi oraz innymi podmiolami prowadUlcymi dzialalnosc pozytku pubJicznego na rok
2018 zal74dzam, co nast~puje:

§ 1. Powolujy kom isjf; ko nkursow'l do rozpatnenia ofcrt zlo:zonych W otwartym konkursie o fert na reaiizacjcr
zadania
Om iny
Kcrdzierzyn·Kozle
w zakresie
kuJtury.
sztuki ,
ochrony
d6br
kultury
i dziedzictwa narodowego w 20 18 roku- ETA P II w skladzie:

1. Beata Kaczynska-Pogwizd - Kierownik Wydzialu Kultury, Sportu i Turystyki

Ur~d u Miasta K¢zienyn·

Koile, przewocl niczqca komisji konkursowej;
2. Michal Kus - Pod inspektor ds. wspo lpracy Gminy z Organizacjami Pozar14dowymi, czlonek komisji
konkursowej;
3. Katarzyna Slota - In spektor Wydzialu Kultury, Sportu i Turystyki Urzcrdu Miasta Kydzierzyn·Koile,
czlonek komisji konkursowej ;
4. Piotr Gabrysz - Dy rektor Miejskiego Osrocl ka Kultu ry w KydzierLynie-Kozlu, czlonek komi sji konkursowej .

§ 2. Wykonanie zal74dzenia powierza si y Kierown ikowi Wydzialu Kultury, Sportu i Turyslyki Urzydu Miasta
K~dzierzyn-K oil e .

§ 3. ZarnJdzenie wchodzi w zyc ie z dniern \\ydan ia i podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej ,
na stronie internetowej www.kedzierzynkozle.pl , na tab licy ogloszen Ur7..ydu Miasta Ki{dzierLyn-Koile, ul.
Pirarnowicza 32 oraz w sieci Intranet Urzcrdu Miasta Ki{dzierzyn-Koilc.

NinleJszy dOKumenl rile budzi
zastrzeter'l pod wzg'~em

iftLf;. . ~~i~~~lr~~tuje.~n~~~~ego wymienioncj ustawy zostaly ogtoszone w Dz. U. z 20 18 r. paz. 723.
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