ZARZĄDZENIE Nr 10/11
BURMISTRZA OZIMKA
z dnia 1 lutego 2011r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania złoŜonych ofert
konkursowych na realizacje zadań publicznych w 2011r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z
2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z
2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 15 ust. 2a,
2b, 2d, 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zarządzam co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania złoŜonych ofert konkursowych na
realizację zadań publicznych w 2011 r. w zakresie:
1. Kultury, tradycji i edukacji:
Propagowanie i krzewienie kultury, oświaty, sztuki i muzealnictwa, w szczególności mające
na celu:
• promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych
(m. in. warsztaty, kursy, sympozja, konferencje),
• wspieranie przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych,
• działalność na rzecz mniejszości narodowych,
• wspieranie działań mających na celu upowszechnianie i rozwijanie ekologii, ochrony
środowiska i dziedzictwa przyrodniczego.
2. Pomocy społecznej i promocji ochrony zdrowia:
• projekty wspomagające:
a) integrację dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych
rówieśników
b) pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w
środowisku domowym,
• wsparcie projektów z zakresu oświaty prozdrowotnej,
• upowszechnianie krwiodawstwa,
• promocja grup wsparcia.
3. Kultury fizycznej i sportu:
Propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na
terenach gminy Ozimek poprzez:
• organizowanie imprez sportowych oraz udział dzieci i młodzieŜy w imprezach
sportowych,

•

upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieŜy, osób po 50 roku
Ŝycia i osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowo rekreacyjnych
(m. in. treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów, zawodów).

w następującym składzie:

1. Przewodniczący komisji – Marcin Widera
2. Wiceprzewodniczący komisji - Adam Purwin
3. Członek - Urszula Lauer
4. Członek – Agnieszka Dreling
5. Członek - Barbara Katolik
§2
Komisja Konkursowa opiniuje złoŜone oferty na realizację zadań będących przedmiotem
konkursu ofert w terminie do 4.03.2011 r. i przedstawi w w/w terminie Burmistrzowi Ozimka
propozycje udzielenia dotacji.
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem jego podjęcia.

Otrzymują:
1. Członkowie Komisji
2. BO - aa.

