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ZARZĄDZENIE NR 32/19
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/18 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 24 grudnia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury
fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami), w związku z Uchwałą nr
III/6/18 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy
Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co
następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 19/18 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury
fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r. zmienia się § 11 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Stronia Śląskiego
do dnia 10 stycznia 2018 r. odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 roku o godz. 13.30 w Urzędzie
Miejskim pok. Nr 17. Komisja dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. Przewiduje się
od 1 do 3 spotkań Komisji Konkursowej. Dopuszcza się możliwość jednego wezwania oferenta do
uzupełnienia braków formalnych w ofercie lub do złożenia wyjaśnień.”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Specjaliście ds. Działalności Gospodarczej i Promocji Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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