
Zarządzenie Nr 41  / 2019 

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

z dnia 26 kwietnia 2019  roku 
 

w sprawie: powołania zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych w Gminie i Mieście Gryfów 

Śląski w 2019 r. 

  

                  

Na podstawie  art. 30, ust. 1 w związku z art.33, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                    

o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz § 8, ust.1 uchwały 

nr XLI/2014/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie 

określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 2099)  

zarządzam,  co następuje: 

 

§ 1. Do opiniowania  wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

w 2019 r. powołuje się zespół do spraw wspierania inicjatyw lokalnych w Gminie i Mieście 

Gryfów Śląski w składzie: 

 

1. Jerzy Andrzejczak – Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

2. Marek Kurec – Skarbnik Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

3. Agnieszka Muszka – insp. ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy oraz 

współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

 

§ 2. Zespół opiniując  wnioski wymienione w § 1 bierze pod uwagę kryteria określone w § 10 

uchwały nr XLI/214/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  z dnia 15 kwietnia 2014 r.             

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.  

 

§ 3.  Posiedzenie zespołu zwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski po otrzymaniu 

wniosków. 

 

§ 4. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który został określony w Zarządzeniu                   

nr 33/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie 

określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach 

inicjatywy lokalnej.  

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.  

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 


