ZARZĄDZENIE NR SP.PM.0151-5/10
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty, złoŜone przez organizacje
pozarządowe i inne uprawnione podmioty, w ramach ogłaszanych przez Prezydenta Miasta
otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
w latach 2011 - 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 25 ust. 1 i 5 ustawy
z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362
z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr 1199/LXXII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.10.2010r. w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na rok 2011

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert w konkursach dotyczących
realizacji w latach 2011 - 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej ogłaszanych przez Prezydenta
Miasta Ruda Śląska w następującym składzie:

Krystian Morys

-

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Przewodniczący Komisji

Halina Ignor

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych
- Członek Komisji

Barbara Harczyńska

-

p.o

Naczelnika

Wydziału

Zdrowia

i

Spraw

Społecznych

– Członek Komisji
Cecylia Gładysz

- Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - Członek Komisji

oraz zaprasza się do prac w Komisji Konkursowej osoby reprezentujące organizacje pozarządowe
lub inne uprawnione podmioty.

§ 2.

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty,

o których mowa w § 1, do prac Komisji Konkursowej zaprasza Przewodniczący Komisji Konkursowej.

§ 3. Przewodniczącego Komisji Konkursowej upowaŜnia się równieŜ do zapraszania do prac
w Komisji Konkursowej przedstawicieli instytucji miejskich oraz innych osób posiadających
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy
– z głosem doradczym.

§ 4. Szczegółowy tryb pracy i zakres działań Komisji Konkursowej określa załącznik
nr 1 do Uchwały Nr 1199/LXXII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.10.2010r. w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011.

§ 5. Za pracę w Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr SP.PM.0151-1790/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty
organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych prowadzących działalność z zakresu
pomocy społecznej w roku 2010.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
GraŜyna Dziedzic

