
ZARZĄDZENIE NR 140/16
Burmistrza Trzcianki
  z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 122/16 Burmistrza Trzcianki 
z  dnia  20  czerwca  2016  r.  w  sprawie  powołania  komisji  do 
przeprowadzenia konkursu „Piękna Wieś” w 2016 roku

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U.z 2016r., poz. 446) i pkt II ust.1 załącznika Nr 1 do uchwały Nr 
LIX/437/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  27  marca  2014  r.  w  sprawie 
konkursu  „Piękna  Wieś”  i  zasad  jego  przeprowadzania,  zarządza  się  co 
następuje: 

       § 1.  W § 1 zarządzenia Nr 122/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 czerwca 
2016r.  w  sprawie  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  konkursu  „Piękna 
Wieś”  w 2016 roku skreśla się dotychczasowe punkty 1, 2 oraz 4 i wprowadza 
punkty 1, 2 oraz 4 w brzmieniu:

    „1) Zygmunt Czarny          – przewodniczący komisji;
2) Józef Łastowski            – z-ca przewodniczącego komisji;

     4)   Dawid Czyż                 – członek.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia  podpisania.



UZASADNIENIE

do  Zarządzenia  Nr  140/16  Burmistrza  Trzcianki 
z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 122/16 
Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  20  czerwca  2016  r.  w  sprawie 
powołania komisji do przeprowadzenia konkursu „Piękna Wieś” 
w 2016 roku

Na  podstawie   zapisu  punktu  II  ust.  1  załącznika  Nr  1  do  Uchwały 
Nr LIX/437/14 Rady Miejskiej  Trzcianki z  dnia  27 marca  2014r.  w sprawie 
konkursu „Piękna Wieś” i zasad jego przeprowadzania,  Rada Miejska Trzcianki 
upoważniła Burmistrza do powołania pięcioosobowej komisji, która zajmie się 
oceną zgłoszonych do konkursu sołectw oraz uczestników. 

Zarządzeniem Nr 122/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania 
komisji do przeprowadzenia konkursu „Piękna Wieś” w 2016 roku, Burmistrz 
Trzcianki powołał  komisję w pięcioosobowym składzie:  Adrian Hałuszka -
przewodniczący  komisji,  Zygmunt  Czarny  -  z-ca  przewodniczącego  komisji, 
Patrycja Ardziuk – sekretarz, Angelika Szpiganowicz  - członek, Karolina Boch 
–  Bobik  –  członek.  W dniu  30  czerwca  2016 roku,  Angelika  Szpiganowicz 
złożyła  oświadczenie  o  rezygnacji  z  udziału  w  pracach  komisji,  ponieważ 
podczas  I  przeglądu  zgłoszonych  do  konkursu  sołectw,  zagród  i  budynków 
mieszkalnych,  okazało  się  że  z  jednym  z  uczestników  jest  spokrewniona. 
Zgodnie natomiast  z regulaminem konkursu,w pracach komisji nie może brać 
udziału  osoba,  która  zamieszkuje  na  terenie  sołectwa  lub  wsi  zgłoszonej  do 
Konkursu  oraz  osoba  spokrewniona  lub  spowinowacona  z  uczestnikiem 
konkursu. Ponadto, jak wynika z  wyciągu z protokołu Nr 23/16 z II posiedzenia 
Komisji  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  z  30  czerwca  2016r.  ,  radny  Adrian 
Hałuszka  złożył  ustną  rezygnację  z  pełnienia  funkcji  członka  komisji 
konkursowej „Piękna Wieś”. Na tym samym posiedzeniu, Komisja Środowiska i 
Rozwoju Wsi zaproponowała na nowego członka komisji konkursowej „Piękna 
Wieś” radnego Józefa Łastowskiego.  Proponowani przez Komisję kandydaci na 
członków  komisji  konkursowej,  zaproponowali,  by  Zygmunt  Czarny  został 
przewodniczącym komisji konkursowej.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało dokonać zmian w składzie komisji 
konkursowej. 


	z dnia 1 lipca 2016 r.
	UZASADNIENIE


