ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.149.2011
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 8 kwietnia 2011 r.

w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania zleconego z zakresu
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wsparcie działań
niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicach:
Bykowina, Halemba, Ruda poprzez integrowanie ze środowiskiem lokalnym”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591 z późn. zm.) i art.11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 234 , poz. 1536) oraz Uchwały Nr 1199/LXXII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.10. 2010 r.
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

zarządza się, co następuje:

§

1. Odrzucić ofertę

na

zadanie pn. „Wsparcie działań niwelujących przejawy

niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicach: Bykowina, Halemba, Ruda poprzez
integrowanie ze środowiskiem lokalnym” złożoną przez:
Chrześcijańską Fundację „Młodzież z Misją – Polska”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych.
§

3.

Nadzór

nad

wykonaniem

Zarządzenia

pełni

Zastępca

Prezydenta

Miasta

ds. społecznych.
§ 4. Uchyla się Zarządzenie Nr SP.0050.2.118.2011

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego
z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dokonanego
przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SP.0050.1.16.2011 Prezydenta Miasta Ruda
Śląska z dnia 18 lutego 2011 r. w celu wyboru realizatorów zadań zleconych organizacjom
pozarządowym w 2011 roku z zakresu spraw społecznych
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 24 marca
2011 roku.
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