
EURMTSTTlZ
cMtNy I MIASTA Zarzqdzenie Nr 325/20

Czerwronka-Leszczvnygu rm istrza Gm i ny i M iasta Czenrion ka-Leszczyny
z dnia'19 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany zar4dzenia Nr 450/17 z dnia 22 sierpnia 2017 roku
w sprawie okre6lenia wzoru wniosku, wzoru umowy o realizacjq zadari
publicznych w ramach iniciatyny lokalnei, informacii na temat realizacji
inicjatnvy lokalnej oraz powolania komisii ds' iniciatyw lokalnych'

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie
gminnym (t.;. Oz. U. z 2O2Or. poz.713), art. 19 b ustawy z dnia 24-kwietnia 2003r.

6 OziaiatnoS-ci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z2O20r. Poz. 1057),

w aiviqzku z $ 2 ust. 1 uchwaly Nr )0fivll/415/17 Rady Miejskiej w czenivionce-

Leszczynach i ania ZS czepc€l 2017r. w sprawie okre6lenia trybu i szczeg6lowych

kryteri6w oceny wniosk6w o realizacjq zadari publicznych w ramach inicjatywy

loi<alnej (Dz. lJz. Woj. Sl. 22017r. po2.4126),

zar4dzam, co nastgPuie :

sl
W Zazqdzeniu Nr 450/17 z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie okreslenia wzoru

wniosku, wzoru umowy o realizacjq zadari publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,

informacji na temat reilizacji inicjatywy lokalnej oraz powolania komisji ds. inicjatyw

lokalnych wprowadza siq nastqpujqce zmiany:

1) $ 2 ust. 2 otrzym uje nowe, nastqpujqce brzmienie:

"$ 2 ust. 2. W sktad Komisji, o kt6rej mowa w ust' 1 wchodzq:

1) pzewodniczqca -Aleksandra Chudzik - Pelnomocnik ds' Spobcznych'

2i'Zastqpca przewodniczqcej _ Krystyna Jasiczek - Naczelnik $rldziafu

Spraw SPotecznYch,
3) Czlonkowie:

a)LucynaKr6l-Nacze|nikWydzialuPlanowaniaPrzestzennego
i GosPodarki Nieruchomo6ciami,
b)AdrianStrzelczyk_Naczelnik\AfudzialuZarzqdzaniaKryzysowego
iOchronY Srodowiska,
c;AndzejWqcirz_Naczelnik\Ar}dzialuProgramowaniaiFunduszyZew-
ngtznYch,
d)'lrlariin JanuZyk - Dyrektor Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej'

ei Piott Luc - Dyrektor Zarzqdu Dr6g i Sluzb Komunalnych,

f) Michal Cichon - Dyrektor Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji'

g) Mariola Czajkowska - DyreKor Miejskiego OSrodka Kultury' 
-

6) lan ezegozyca - inspektor \Afodziatu Spraw Spolecznych'"

s2
Pozostale zapisy nie ulegajq zmianie.

s3
WykonanieZarzqdzeniapowiezamPelnomocnikowids.SprawSpolecznych.

s4
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania'
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