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ZARZĄDZENIE NR 210/21 

PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA 

 

z dnia 17 listopada 2021 roku 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację 

zadania publicznego z zakresu dofinansowania organizacjom pozarządowym oraz 

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie robót budowlanych, rozbudowy bazy lokalowej i wyposażenia 

obiektów służących do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2021 r. 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2e, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. 

zm.) oraz § 14 ust. 2 załącznika do uchwały nr XVIII/48/20 Rady Miasta Biała Podlaska  

z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Biała 

Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z 2020 r. poz. 4909, z późn. zm.) w związku z zarządzeniem nr 193/21 

Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 22 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu dofinansowania 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie robót budowlanych, rozbudowy bazy 

lokalowej i wyposażenia obiektów służących do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2021 

roku,  zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert z zakresu dofinansowania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

robót budowlanych, rozbudowy bazy lokalowej i wyposażenia obiektów służących do 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2021 roku w składzie: 

 

1)  Mieczysław Najdychor  - przedstawiciel Prezydenta Miasta – przewodniczący,   

 

2) Beata Żak                      - przedstawiciel Prezydenta Miasta, 

 

3) Aneta Patorska              - przedstawiciel Prezydenta Miasta. 

 

§  2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

Urzędu Miasta Biała Podlaska. 

 § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miasta Biała Podlaska, 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Biała Podlaska oraz wywieszeniu na tablicy      

 ogłoszeń Urzędu Miasta Biała Podlaska. 

§   4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
                                                                           PREZYDENT MIASTA 

                                                                          /-/ 
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