
Zarządzenie Nr 80/VII/2017 

Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie 

Ofert na realizację VII zadania publicznego w 2017 r. 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 Regulaminu pracy Komisji 

Konkursowej, stanowiącego załącznik do „Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”, przyjętego Uchwałą Nr 

214/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016 r. zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r.: 

Zadanie VII - Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, obejmujące: 

 popularyzacje walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację zajęć z jazdy ekstremalnej na 

rowerze na skateparkach i przeszkodach ziemnych w Milanówku, 

 kontynuowanie w Milanówku tradycji uprawiania ekstremalnej jazdy na rowerze wśród 

dzieci i młodzieży, 

 przygotowanie toru ziemnego w Milanówku do przeprowadzenia XIII Oficjalnych 

Mistrzostw Polski Dirt Jump MTBMX. 
 

§ 2 

W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

1) Małgorzata Rozalska – przewodniczący komisji, 

2) Katarzyna Stelmach – wiceprzewodnicząca, 

3) Włodzimierz Filipiak – członek, 

4) Daria Gągała – członek. 

 

§ 3 

Komisja działać będzie na podstawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, stanowiącego 

załącznik do „Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”, przyjętego Uchwałą Nr 214/XXVI/16 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 17 listopada 2016 r. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

Wiesława Kwiatkowska 
 

 

 

 
Przygotowała: Katarzyna Stelmach 

 


