ZARZĄDZENIE NR SP.PM.0151-13/10
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania członków zespołu doradczo –inicjatywnego ds. współpracy władz
samorządowych z organizacjami pozarządowymi oraz określenia regulaminu działania Zespołu

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z

§ 4 ust. 3 pkt 3 Uchwały

nr 1199/LXXII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 października 2010 r. 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. Powołać członków zespołu doradczo – inicjatywnego ds. współpracy władz
samorządowych z organizacjami pozarządowymi, zwanego w dalszej części zarządzenia „Zespołem”
w składzie:
1) przedstawiciele Wydziałów Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych:
a) Barbara Harczyńska – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
b) Aleksandra Łuczyńska – Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji,
c) Zygmunt Grzybek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
d) Krystian Morys – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2) przedstawiciele rudzkich organizacji pozarządowych:
a) z branŜy Ekologia:
- Konrad Ciura – Polski Związek Wędkarskiego / Koło nr 92 przy KWK Halemba,
- Agnieszka Kominek – Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologii „Eco Terra”,
b) z branŜy Zdrowie i Pomoc społeczna:
- Teresa Wilczek –Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „Relaks”,
- Alina Szulirz –Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza,
-

Andrzej

Laksa

–

Związek

Harcerstwa

Polskiego

/

Hufiec

im.

Łucji

w Rudzie Śląskiej,
c) z branŜy Sprawy społeczne:
- Stefania Krawczyk –Biuro Porad Obywatelskich przy Rudzkim Koncie Pomocy,
- Adam Podgórski – Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw,
- Joanna Golicz –Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i MłodzieŜy „Przystanek”,
d) z branŜy Sport i rekreacja:
- August Jakubik – Klub Rekreacyjno – Sportowego TKKF „Jastrząb” w Rudzie Śląskiej,
- Piotr śmurko – Górniczy Klub Sportowy „Śląsk”,
- Paweł Kamiński – Miejski Akrobatyczny Klub Sportowy,

Zawada

e) z branŜy Kultura:
- Justyna Czaja – Okręg Rudzki Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr,
- Tomasz Bartniczak –Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”,
- Teresa Chudziak –Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

§ 2. Regulamin działania Zespołu określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

PREZYDENT MIASTA
GraŜyna Dziedzic

Załącznik do zarządzenia nr
SP.PM.0151-13/10
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 31 grudnia 2010 r.

Regulamin działania zespołu doradczo – inicjatywnego ds. współpracy władz samorządowych
z organizacjami pozarządowymi

§ 1. Celem powołania zespołu doradczo–inicjatywnego ds. współpracy władz samorządowych
z organizacjami pozarządowymi, zwanego w dalszej części „Zespołem” jest realizacja zadań
określonych w Programie Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011.

§ 2. Kadencja Zespołu trwa jeden rok.

§ 3. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ruda Śląska.

§ 5. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu,
specjaliści, w zaleŜności od podejmowanych przez niego zagadnień.

§ 6. 1. Prezydent Miasta Ruda Śląska odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:
1) na jego umotywowany wniosek,
2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,
3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
2. Wnioski, o których mowa ust.1 pkt 1 i 2, sporządzone na piśmie, składa się
Przewodniczącemu Zespołu, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.
3. Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla powołania
członka Zespołu, w terminie 30 dni od dnia odwołania.

§ 7. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu i jego Zastępca wyłaniani są na pierwszym posiedzeniu Zespołu
spośród jego członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Prezydent Miasta Ruda Śląska.

4. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego
z członków w zaleŜności od potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ raz na trzy miesiące.
5. Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska,
w godzinach jego urzędowania. Z kaŜdego posiedzenia Zespołu sporządzony zostanie protokół i lista
obecności.
6. Zespół podejmuje decyzje większością głosów, w głosowaniu jawnym, z tym Ŝe przy
równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 8. 1. Zespół moŜe tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych
z funkcjonowaniem organizacji działających w poszczególnych grupach branŜowych.
2. W skład grup roboczych mogą być powoływani członkowie Zespołu oraz specjaliści
w dziedzinie funkcjonowania organizacji pozarządowych spoza składu Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu moŜe powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie
określonych prac, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 9. W wykonaniu swoich zadań Zespół moŜe współpracować z miejskimi jednostkami
organizacyjnymi Miasta Ruda Śląska oraz z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi.

§ 10. Coroczne sprawozdanie z pracy Zespołu ujmowane będzie w sprawozdaniu z realizacji
Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego za rok ubiegły.

§ 11. Wszelkie zmiany Regulaminu winny być podejmowane w trybie właściwym dla jego
określenia.

PREZYDENT MIASTA
GraŜyna Dziedzic

