
ZARZĄDZENIE NR  1/2022 

BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA 

z dnia 3 stycznia 2022 roku 

 

zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania 

publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

z uwzględnieniem programów profilaktycznych. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.  

z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),  w związku 

 z § 18 ust. 1 pkt 1 załącznika do uchwały Nr XLI/428/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10 

listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Augustów 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 r. (Dz. U. W. Podl.  

z 2021 r. poz. 4376), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuje się komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów 

profilaktycznych, w składzie: 

1. Michał Kotarski – przewodniczący komisji, przedstawiciel Burmistrza Miasta Augustowa, 

2. Iwona Gutowska – członek komisji - przedstawiciel Burmistrza Miasta Augustowa, 

3. Joanna Siłkowska – członek komisji - przedstawiciel Burmistrza Miasta Augustowa, 

4. Barbara Cituk – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych, 

5. Dagmara Dominika Błaszkiewicz – członek komisji - przedstawiciel organizacji 

pozarządowych. 

§ 2. Zasady działania komisji konkursowej zostały określone w załączniku nr 1 do zarządzenia  

NR 377/2021 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia 

wzorcowego Regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Miasta 

Augustowa przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty na rok 2022.  

§ 3. 1. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się dnia 5 stycznia 2022 roku o godzinie 900  

w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35. 

2. Działalność komisji konkursowej jest jawna. 

3. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący komisji. 

4. Przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie po zakończeniu obrad sporządza protokół 

konkursowy zawierający wskazania i rekomendacje dotyczące przyznania środków finansowych,  



który publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

w Augustowie oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie. 

5. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji konkursowej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Z up. Burmistrza  

Zastępca Burmistrza 

/-/ 

Filip Jerzy Chodkiewicz 


