Podpisany przez:
Piotr Irla
dnia 25 stycznia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2022
BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych i rozpatrywania ofert w otwartym
konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu.
Na podstawie art. 30.ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1327 i poz.1834)

oraz

§

11 ust. 1 Programu

Współpracy

Miasta

Rawa

Mazowiecka

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022, stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr XXXIV/297/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r.
w sprawie Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2021 r.
poz. 5853). Uchwały Nr XIV/108/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie określania zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz ich wysokości (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
z 2012 r. poz.332) w związku z § 6 Uchwały NR IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
31 stycznia 2011 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez
Miasto

Rawa

Mazowiecka

(Dziennik

Urzędowy

Województwa

Łódzkiego

Nr 86,

poz. 740 i poz. 741 i Nr 157, poz. 1256) zarządzam co następuje:
§ 1.
- Dla celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego zawodnikom osiągającym
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
o których mowa w uchwale Nr XIV/108/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka powołanej w podstawie
prawnej zarządzenia.
- Dla celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań i celów
publicznych z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu obejmujących organizację szkolenia
w rawskich klubach sportowych dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa
sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, powołuję komisję w następującym składzie:
1) Artur Piotrowski - przewodniczący komisji
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2) Arkadiusz Rataj - członek komisji
3) Monika Krawczyk - członek komisji
4) Marzena Janeczek - członek komisji
5) Teresa Sekuter - członek komisji
6) Celina Szczur - członek komisji
7) Anita Gałka - członek komisji
8) Kamila Muszyńska - członek komisji
9) Zbigniew Urbański - członek komisji
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka
Piotr Irla
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