
                  Zarządzenie  Nr  120/2012 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice 

z dnia  7 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań  

                  przez kluby sportowe. 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

 Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); uchwały Nr LXXII/752/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach  

z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: „określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy 

Niepołomice polegającego na  tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu” oraz Zarządzenia  

Nr  126/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: „określania zasad powoływania i trybu postępowania Komisji 

Konkursowych”  oraz Zarządzenia nr 110/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 4 listopada 2011r.  

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 126/10 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 20 grudnia 2010 r.  

„ w sprawie określenia zasad powoływania i trybu postępowania Komisji Konkursowych”. - zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe – powołuję Komisję 

Konkursową, w składzie: 

1) Agata Gumularz – Przewodniczący Komisji, 

2) Tadeusz Widomski – zastępca Przewodniczącego Komisji, 

3) Grzegorz Leszczyński – członek Komisji, 

4) Stanisław Wojtas  – członek Komisji. 

 

§ 2 

 

Zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert zostały  określone  

w zarządzeniu nr 108/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice w sprawie: określania zasad powoływania  

i trybu postępowania Komisji Konkursowych. Z zarządzeniem, o którym  mowa  można się zapoznać w siedzibie 

Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13 (w godzinach  urzędowania  tj.: poniedziałek od 8
00

 do 

17
00

, wtorek-czwartek od 8
00

 do 16
00

, piątek od  8
00

 do 15
00

) oraz na stronie internetowej: www.niepolomice.com. 

 

§ 3 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

http://www.niepolomice.com/

