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UCHWALA Nr
~.~
/2008
ZARZ¥DU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia .~i..~.~...
2008 r.

O

w sprawie powo³ania Komisji
do rozpatrzenia
ofert sk³adanych
w "otwartych konkursach ofert na organizacjê nastêpuj¹cych imprez
sportowych:
.1. Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w p³ywaniu dziewcz¹t i ch³opców
szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych
-konkurs nr 7/2008,
2. I Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w zawodach Pluszowego Misia
Szkó³ Podstawowych klas I, II, III dziewcz¹t i ch³opców -~onkur:s
nr 8/2008,
3. Dzieñ Pracownika Samorz¹dowego -festyn sportowy -konkurs
nr
9/2008,
w 2008 roku przez organizacje prowadz¹ce dzia³alnoœæ po¿ytku
bl'
I³
pu lcznego
Na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873*),

uchwala siê, co nastêpuje:

C

§ 1. Powo³uje siê Komisjê do rozpatrzenia ofert
sk³adanych
w otwartym konkursie ofert nr 7/2008, 8/2008 i 9/2008 na wykonanie zadañ
publicznych przez organizacje prowadz¹ce dzia³alnoœæpo¿ytku publicznego
w 2008 roku, w sk³adzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krzysztof Czarczyñski -Przewodnicz¹cy Komisji,
Romuald Góralczyk -Cz³onek Komisji,
Andrzej Szmytka -Cz³onek Komisji,
Zenon Rydelski -Cz³onek Komisji,
Jerzy ¯el ski -Cz³onek Komisji,
Zbigniew Wawrzyniak -Cz³onek Komisji,
Czes³aw Czaykowski -Cz³onek Komisji.

§ 2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê StaroœcieBydgoskiemu.
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§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
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Przewodnicz¹cy
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wiatu Bydgoskiego
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StarostaBydgoski
KazimierzKrasowski
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* Zmiany wymienionejustawy zosta³yog³oszonew DZ.
U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116 poz. 1203,Nr 210,
poz. 2135, z 2005r. Nr 155poz. 1298 i Nr 169poz. 1420
oraz z 2006 r. Nr 94,poz. 651.
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Uzasadnienie
W dniu 21 maja 2008 r. r. Zarz¹d Powiatu Bydgoskiego przyj¹³ uchwa³ê
w sprawie og³oszenia otwartych konkursów ofert nr 7/2008, 8/2008 i 9/2008
na wykonanie zadañ publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu
w 2008 r., przez organizacje prowadz¹ce dzia³alnoœæpo¿ytku publicznego.
W celu rozstrzygniêcia konkursów konieczne jest powo³anie komisji
do rozpatrzenia z³o¿onychofert.
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