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ZAPJL IDZENIE Nr 17 12010

WOJTAGMINYLACK
z dnia 28 maja 2010 roku

w sprawie: powolania komitetu organizacyjnego do zorganizowania
i przeprowadzenia pomocy dla powodzian.

Na podstawie art.3l i art'33 ust'l ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o
samorzqdziegminnym 0.1. Dz.U. 22001 r.Nr 142, poz.l59l) izgodniezart'4
ustawy z dnia 15 marca 1933 r' o zbi6rkach publicmych (Dz.U' z 1933 r',

Nr 22, poz.l63 zp6in.zm'),zatzqdzam, co nastEpuje:

sl
PowolujE Komitet Organizacyjny Do Przeprowadzenia Pomocy Finansowej

i Rzeczowej Dla Powodzian , z\ryany dalej Komitetem, w skladzie:

1. Elibieta Zbyszewska

2. Jaroslaw Tyburski

3. Krystyna Lewandowska

4. Wieslawa Jankowska

- Przewodnicz4cy Komisji

- Sekretarz Komisji

- Czlonek Komisji

- Osoba wspomagajqca

$2

Komitet dziala od dnia 30 maja 2010 r. do odwolania.

$3

ZadaniemKomitetu jest zotganizowatie wszelkiej pomocy' w tym pieniEzrej i

rzeczowej nar1rjczos6b poszkodowanych wskutek powodzi2}lD roku z terenu

gminy G4bin i gminy Stubice, w powiecie plockim.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

.!.b i.eniew Bialecki



tr 4ck, dn.28.05.2010 r.
Nr spr.S.5022ll/10

DECYZJA

Na podstawie art.2 ust.l pkt I, art.3 ust.l i 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 15 marca 1933 r.
o zbi6rkach publicznych (Dz.U. z l933r.,Nr 22, poz.l62 z po2n.zm.) w zwiq.zku z art.l07 g I
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postEpowania administracyjnego Q.t.Dz.U.z
2000r.,Nr 98,po2.107 | z p62n.zm.):

1. Udzielam pozwolenia na przeprowadzenie w dniu 30 maja 2010 roku
podczas Gieldy Rolniczej w LQcku, pienip2nej zbi6rki publicznej na
rzecz os6b poszkodowanych wskutek powodzi 2010 roku z terenu
gminy Gqbin i gminy Slubice, w powiecie plockim.

2. WartoS6 zebranej kwoty podana zostanie do wiadomoSci publicznej
na tablicy ogloszef w Urzgdzie Gminy w L4cku oraz n^ stronie
internetowej Urzgdu w ciqgu I miesiqca.

Uzasadnienie

Powolany zarzqdzeniem W6jta Gminy tr-4ck Komitet Organizacyjny do
zorganizowania i przeprow adzenia pomocy dla powodzian upowa2niony zostal
do zbi6rki pieniEZnej irzeczowej,kt6rarozpocznie sig 30 maja b.r. podczas

Gieldy Rolniczej w tr-4cku.

Zbi6rka pienig2na w dniu 30 maja polegad bgdzie na zebraniu pieniqdzy do
zamkniEtych puszek z otworem do wrzucania pienigdzy i z napisem
okre6laj4cym organizatora zbi6rki, cel zbi6rki oraz numer puszki, naobszarze
wydzielonym dla gieldy przez l0 grup 3-osobowych, w sklad kt6rych wchodzi6
bgdq2 osoby maloletnie (czlonkowie Zespolu Dzieci Ziemi tr qckiej i Gminnej
Orkiestry Dgtej) oraz I osoba pelnoletnia (przedstawiciel Urzgdu Gminy).

Od niniejszej decyzji sluZy odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w Plocku, ul. Kr6lewiecka2T za poSrednictwem W6jta Gminy
tr-4ck terminie 14 dni od daty jej dorEczenia.

Stosownie do przepisu art.130 $ 4 Kodeksu postEpowania administracyjnego
decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu wniesienia odwolania,
poniewa:Z jest zgodna z Z4daniem strony.

Otrzymuj4:
l. Komitet Organizacyjny do zorganizowania

i przeprowadzenia pomocy dla powodzian.
2. ala


