
Zarządzenie  Nr 235/15
Burmistrza Trzcianki

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w  sprawie  powołania  Komisji  dokonującej  wyboru  podmiotów 
korzystających  nieodpłatnie  w  2016  r.  z  centrum  wędkarstwa, 
turystyki wodnej i  ratownictwa wodnego oraz przyjęcia regulaminu 
pracy Komisji 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i  
§ 6 ust. 5  zarządzenia Nr 112/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 czerwca 2015 r. w 
sprawie  określenia zasad udostępniania, stawek czynszu za udostępnianie elementów 
kompleksu  sportowego  oraz  zasad  udostępniania  centrum  wędkarstwa,  turystyki 
wodnej  i  ratownictwa  wodnego,  położonych  przy  ul.  P.  Skargi  56  w  Trzciance 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję w składzie:
1)  Iwona Moraczyńska- Lilleeng – przewodnicząca komisji;
2) Grażyna Zozula – członek komisji;
3) Jakub Świątnicki – członek komisji
4) Anna Stańczyk – sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań Komisji  należy dokonanie czynności zgodnie z regulaminem 
pracy Komisji, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



załącznik 
do zarządzenia Nr 235/15
Burmistrza Trzcianki
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Regulamin pracy Komisji 

§  1. Niniejszy  Regulamin  określa  tryb  pracy  Komisji  dokonującej  wyboru 
podmiotów korzystających nieodpłatnie w 2016 r. z centrum wędkarstwa, turystyki 
wodnej i ratownictwa wodnego.

§ 2. Komisję powołuje Burmistrz Trzcianki.

§ 3. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 4. 1. Komisja obraduje na posiedzeniu w celu wyboru podmiotów, z którymi 
Burmistrz  Trzcianki  podpisze  umowy  o  udostępnienie  powierzchni  w  budynku 
centrum wędkarstwa, turystyki wodnej i ratownictwa wodnego.

2. Komisja może realizować swoje zadania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy 
co najmniej połowa składu osobowego Komisji.

3. Komisją kieruje Przewodnicząca Komisji, a w przypadku jej nieobecności 
osoba upoważniona przez Przewodniczącą.

4.  Komisja  podejmuje  decyzje  zwykłą  większością  głosów.  W  przypadku 
równej liczby głosów - decydujący jest głos Przewodniczącej Komisji.

§ 5. Do zadań Komisji należy:
1) ocena formalna wniosków;
2) w  uzasadnionych  przypadkach,  występowanie  o  dodatkowe  informacje  do 

wnioskodawcy;
3) wyłonienie  podmiotów  kwalifikujących  się  do  udostępnienia  powierzchni  

w centrum wodnym;
4) wybór podmiotów, z określeniem wielkości udostępnianej powierzchni w m²;
5) sporządzenie protokołu z posiedzenia.

§ 6. Burmistrz podejmuje ostateczną decyzję o wyborze podmiotów, z którymi 
zostaną  podpisane  umowy  o  nieodpłatne  udostępnienie  powierzchni  w  centrum 
wędkarstwa, turystyki wodnej i ratownictwa wodnego.



Uzasadnienie
 do zarządzenia Nr 235/15

Burmistrza Trzcianki 
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w  sprawie  powołania  Komisji  dokonującej  wyboru  podmiotów 
korzystających  nieodpłatnie  w  2016  r.  z  centrum  wędkarstwa, 
turystyki wodnej i  ratownictwa wodnego oraz przyjęcia regulaminu 
pracy Komisji 

Na podstawie zarządzenia Nr 112/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 czerwca 

2015 r. w sprawie  określenia zasad udostępniania, stawek czynszu za udostępnianie 

elementów kompleksu sportowego oraz zasad udostępniania  centrum wędkarstwa, 

turystyki  wodnej  i  ratownictwa  wodnego,  położonych  przy  ul.  P.  Skargi  56  

w Trzciance, powołuje się Komisję dokonującą wyboru podmiotów korzystających 

w danym roku z powierzchni centrum wodnego.

Dokonany przez komisję wybór podmiotów, będzie podstawą do podpisania 

przez  Burmistrza  Trzcianki  umów  na  nieodpłatne  udostępnienie  w  2016  r. 

powierzchni w centrum wodnym.   


