
Zarządzenie N, .. s.~ó. /KST/20J6 

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

z dniaz.a czerwca 2016 roku 

w sprawie powolania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w roku 2016 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z2016, poz. 239 z późno zm. l) oraz Uchwały Nr XV 1I11139/15 Rady Miasta 

Kędzierzyn-Koźle z dnia 01 paidziernika 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2016 zarządzam, co następuje: 

§ l. Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakres ie wspierania 

upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 

w 2016 r. w okresie od podpisania umowy do 30 listopada 2016 r., w składzie: 

l) Wojciech Jagiełło - Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, przewodniczący Komisji 

Konkursowej; 

2) Beata Kaczyńska-Pogwizd - Kierownik Wydziału Kultury, Sportu 

Kędzierzyn-Koźle, członek Komisji Konkursowej; 

Turystyki Urzędu Miasta 

3) Maja Mrożek-Dobber - Zastępca kierownika Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych 

i Zdrowia; 

4) Michał Kuś - Specjalista - koordynator współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowym i . 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta 

Kędzierzyn-Koźle. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w tycie z dniem podjęcia i podlega ogłosze niu w Biuletynie Informacji Publicznej, 

w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, na stronie internetowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 

oraz w siec i Intranet UrLędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. 
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