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ZARZĄDZENIE NR 236/21 

PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA 

 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert 

złożonych w konkursie na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony 

zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta, 

zlokalizowanego przy ulicy Olszowej 4 w Białej Podlaskiej w 2022 roku. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 11 a ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy 

z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) 

i 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.), w związku z § 1 załącznika 

do zarządzenia Nr 233/21 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w konkursie na powierzenie 

wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt poprzez prowadzenie schroniska 

dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta, zlokalizowanego przy ulicy Olszowej 4 w Białej 

Podlaskiej w 2022 roku - zarządza się, co następuje: 

 

§1 

W zarządzeniu Nr 233/21 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w konkursie na powierzenie 

wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt poprzez prowadzenie schroniska 

dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta, zlokalizowanego przy ulicy Olszowej 4 w Białej 

Podlaskiej w 2022 roku § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 1. 

2) Jolanta Steckiewicz - członek komisji - przedstawiciel Prezydenta Miasta Biała 

Podlaska,” 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA 

                 /-/ 

 MICHAŁ LITWINIUK 

 
 

 

 

 

 

 

 


