ZARZĄDZENIE SP.0050.2.9.2013
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 11 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych
organizacjom pozarządowym w 2013 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz spraw
społecznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.15 ust. 2a, 2b, 2d,
2e 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 z późn. zm.) oraz uchwały Nr PR.0007.238.2012 Rady Miasta
Ruda Śląska z dnia 29.11.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2013
zarządza się, co następuje:
§

1.1

Powołuje

się

Komisję

Konkursową

w

celu

przeprowadzenia

postępowania

konkursowego na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzonych
w 2013 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz spraw społecznych obejmujących:
- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- promocję i organizację wolontariatu,
- działalność na rzecz mniejszości narodowych,
- upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji,
- ochronę i promocję zdrowia,

w następującym składzie:
1. Anna Krzysteczko

- Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych
Przewodnicząca Komisji

2. Mirosława Gamba

- Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Członek Komisji

3. Jerzy Szczerbiński

- Doradca Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Członek Komisji

4. Ewa Czapelka

- Naczelnik Wydziału Finansowo - Księgowego
Członek Komisji

5. Barbara Harczyńska

- Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Członek Komisji

oraz zaprasza się do prac w Komisji Konkursowej Organizacje Pozarządowe lub inne uprawnione
podmioty.
2. Osoby reprezentujące Organizacje Pozarządowe lub inne uprawnione podmioty do prac
Komisji Konkursowej zaprasza Prezydent Miasta.

§ 2.

Przewodniczącego Komisji Konkursowej upoważnia się również do zapraszania

do prac w Komisji Konkursowej, z głosem doradczym, przedstawicieli instytucji miejskich
oraz innych osób posiadających specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań
publicznych, których konkurs dotyczy.

§ 3. Szczegółowy tryb pracy i zakres działań Komisji Konkursowej określa załącznik
do uchwały Nr PR.0007.238.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.11.2012 r. w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Przewodniczącej Komisji Konkursowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Prezydenta Miasta
Michał Pierończyk
Zastępca Prezydenta Miasta

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, natomiast
zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy, organ administracji publicznej powołuje Komisję Konkursową
w celu opiniowania złożonych ofert.

