
Zarządzenie Nr 19/2012 

Burmistrza Miasta Lipna 

z  dnia  10 kwietnia 2012 roku 

 
 
w sprawie:  powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na 

wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy 
w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieŜy w 2012 roku przez 
organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego  

 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 
1 programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2012 rok 
stanowiącego załącznik do uchwały nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 
listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy 
Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego na 2012 rok. 
 

Zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 

Powołuję komisję konkursową w składzie: 

 
1. Renata Gołębiewska -  Dyrektor Wydziału Administracyjnego UM Lipno 
2. Iwona Kraszewska -  Dyrektor Wydziału Finansowego UM Lipno 
3. Ewa Wysocka - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego UM Lipno 
4. Radosław Paśniewski - Inspektor Wydz. Gospodarki KomunalnejUM Lipno 
5. Mariusz Woźniak - Inspektor Wydziału Administracyjnego UM Lipno 
  

  
§ 2 

 
 

1. Do zadań komisji konkursowej naleŜy w szczególności 
 dokonanie formalnej i merytorycznej oceny ofert złoŜonych w ramach 

konkursu na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieŜy w 
2012 roku, 

2. Prace komisji konkursowej sa prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze 
udział co najmniej połowa jej członków. 

3. Prace komisji przebiegają zgodnie z postanowieniami rozdziału III 
programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na 2012 rok stanowiącego załącznik do uchwały nr XIII/96/2011 
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia 
rocznego programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na 2012 rok. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
          


