
ZARZĄDZENIE NR 4491/2014
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2014 -
2015.

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.*) i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności  pożytku publicznego i  o  wolontariacie  (Dz. U. tj.  2010 Nr 234 poz. 1536
z późn. zm.** ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 
Powołuje się Komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2014 - 2015 w składzie:

1. Roman  Siemiątkowski -  Przewodniczący  Komisji  –  przedstawiciel  Prezydenta
Miasta Płocka;

2. Anna  Młodawska  -  Niedzielska   –  Zastępca  Przewodniczącego  Komisji  –
przedstawiciel Prezydenta Miasta Płocka;

3. Andrzej Czapski – Członek Komisji – przedstawiciel Prezydenta Miasta Płocka;
4. Iwona  Krajewska –  Członek  Komisji  –  osoba  wskazana  przez  organizacje,

delegowana przez Zespół tematyczny ds. sportu i rekreacji;
5. Iwona  Tandecka –  Członek  Komisji  –  osoba  wskazana  przez  organizacje,

delegowana przez Zespół tematyczny ds. sportu i rekreacji;
6. Stanisław  Dymek -  Członek  Komisji  –  osoba  wskazana  przez  organizacje,

delegowana przez Zespół tematyczny ds. sportu i rekreacji.

§ 2. 
Zasady  działania  komisji  konkursowych  w  celu  opiniowania  złożonych  ofert  stanowią
załącznik  do Programu współpracy Gminy-Miasto  Płock  z  organizacjami  pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka.

§ 3.
 Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka;
3. na stronie internetowej Miasta Płocka www.plock.eu/cwop.

* Dz.U. z 2013 r. poz. 645 oraz 1318, z 2014 r. poz. 379

**Dz.U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, nr 209 poz. 1244 oraz
Nr 232 poz. 1378, z 2014 r. poz. 223



§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                   Prezydent Miasta Płocka

                                                                   /-/ Andrzej Nowakowski 


