ZARZĄDZENIE NR o.f.9.t!.~oooIKST/2018
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia ~J..'W:r.~ 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem
Nr 1981fKST12018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie powolania
komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwarlym konkursie wniosków na wsparcie
realizacji zadań publicznych gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania realizacji zadań z zakresu
sportu w 2018 r.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z późno zm. l)) oraz § 6 i § 7 uchwały Nr XXXV1/434/ 13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia
25 kwietnia 2013 r. \V sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kędzierzyn
Koźle w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 20 13 r.
poz. 1353), zarządzam co następuje:
protokół Nr l zdnia 14.03.2018 r. zposiedzenia komisji konkursowej powołanej
Nr 1981 / KST12018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia wn iosków złożonych wotwartym konkursie wnipsków na
wsparcie realizacji zadaJi publicznych gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania realizacji zadań z zakresll
sportu w 2018 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.

§ I. l. Zatwierdzam

Zarządzeniem

2. W postępowaniu konkursowym, o którym mowa w ust. I wybrano realizatorów zadalI w zakresie wspierania
realizacji zadań z zakresu sportu w 2018 roku oraz udzielono dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

§ 2. Wykonanie

zarządzenia

powierza

się

Kierownikowi

Wydziału

Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej ,
na stronie internetowej www.kedzierzynkozle.pl , na tablicy ogłoszell Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle , ul.
Piramowicza 32 oraz w sieci Intranet U rzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

I) Zmiany
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