Zarządzenie Nr V''';S /VI11/2022
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia (7^ czerwca 2022 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1236, poz. 1773, poz.
1927, poz. 1981,poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2,
art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038,
poz. 1243, poz. 1535, z 2022 r. poz. 857) oraz na podstawie § 47 uchwały Nr XL/520/2021 Rady
Miasta Zgierza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego poz. 6406)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Do wydania opinii o ofertach złożonych na otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania
publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2022 roku przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - organizacja letnich
obozów sportowych, powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1) Przewodniczący: Tomasz Dziedzic - Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza,
2) Członkowie:
- Adam Zamojski - Główny specjalista w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Zgierza,
- Angelika Cybulska - Inspektor w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Zgierza.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszę

