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PREZYDENTA MIASTA RUDA kASKA
z dnia

0 6. GRU. 211:

w sprawie powotania komisji konkursowej w cetu opiniowania ofert ztoionych przez organizacje
pozarzadowe i inne podmioty prowadzqce dziatalnok po±ytku publicznego
w ramach ogtoszonych na 2020 rok otwartych konkursow ofert z zakresu profilaktyki
uzaleinien, ochrony i promocji zdrowia, w tym dziatalnoki leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dziatalnoki leczniczej, dziatalnoki na rzecz os6b
niepetnosprawnych, spraw spotecznych oraz dziatalnoki na rzecz organizacji pozarzadowych
oraz podmiotaw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatalnoki poiytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie okreMonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 a ustawy

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorzadzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z pain. zm.), w zwiqzku z art. 15 ust. 2a,
2b, 2d, 2da, 2e, 2ea, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnoki poiytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z poin. zm.) oraz Uchwaty Nr PR.0007.226.2019
Rady Miasta Ruda Staska z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przykcia Programu Wsp6tpracy
Miasta Ruda Slaska z organizacjami pozarza.dowymi i innymi podmiotami prowadza.cymi dziatatnok
poZytku publicznego na rok 2020
zarzadza sig, co nastepuje:

S 1. 1 Powota6 Komisk Konkursowa w cetu przeprowadzenia postflpowania konkursowego
na wybor reatizatorow zadan zteconych organizacjom pozarza.dowym i innym podmiotom
prowadzacym dziatalnoi6 poiytku pubticznego w roku 2020 z zakresu profilaktyki uzate2nien,
ochrony i promocji zdrowia, w tym dziatalnoki leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 roku o dziatalnoki leczniczej, dziatatnoki na rzecz os6b niepetnosprawnych, spraw
spotecznych oraz dziatalnoki na rzecz organizacji pozarza.dowych oraz podmiotow wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatatnoki poZytku pubticznego i o wolontariacie w zakresie okretonym
w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 a ustawy w nastpuja.cym sktadzie:

1. Graiyna Janduta-Jonda

Sekretarz Miasta,
Przewodniczaca Komisji Konkursowej,

2. Mirostawa Gamba

Naczetnik Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych,
ZastQpca Przewodnicza.cej Komisji Konkursowej,

3. Ewa Guziet

Skarbnik Miasta, cztonek Komisji Konkursowej,

4. Katarzyna Ma6kowska

Zastepca Naczetnika Wydziatu Zdrowia i Spraw
Spotecznych, cztonek Komisji Konkursowej,

5. Swiettana KopeC

gtowny specjatista w Wydziate Zdrowia i Spraw
Spotecznych, cztonek Komisji Konkursowej,

6. Matgorzata Pietrzyk

inspektor w Wydziate Zdrowia i Spraw Spotecznych,
cztonek Komisji Konkursowej,

7. Jerzy Szczerbinski

Petnomocnik ds. Organizacji Pozarza.dowych,
cztonek Komisji Konkursowej

oraz zaprosiC do prac w Komisji Konkursowej osoby wskazane przez organizacje pozarzadowe
tub inne uprawnione podmioty.

2. Osoby reprezentuja.ce organizacje pozarzgdowe tub inne uprawnione podmioty do prac w Komisji
Konkursowej zaprasza Przewodniczgca Komisji, a w razie jej nieobecnoici Zastcpca
Przewodnicza.cej Komisji.

S 2.1. UpowaZniC Przewodnicz4ca. Komisji i jej Zastgpcg do zapraszania do uczestnictwa

w pracach komisji konkursowych przedstawicieti instytucji miejskich orz innych osob posiadajacych
specjatistyczn4 wiedzc, w dziedzinie obejmuja.cej zakres zada6 publicznych, ktorych konkurs
dotyczy.
2. Osoby wymienione w pkt 1 mom w szczegolnoSci:
a) uczestniczyC w pracach Komisji z gtosem doradczym,
b) wydawa6 opinie.

§ 3. Szczegotowy tryb pracy i zakres dziatan Komisji Konkursowej okreita zatqcznik

do Uchwaty Nr PR.0007.226.2019 Rady Miasta Ruda Staska z dnia 14 listopada 2019 roku
w sprawie przykcia Programu WspOtpracy Miasta Ruda 51a.ska z organizacjami pozarzadowymi
i innymi podmiotami prowadza.cymi dziatatnok poiytku publicznego na rok 2020 oraz Zarzadzenie
Nr SP.0050.2.343.2019 Prezydenta Miasta Ruda Staska z dnia 15 tistopada 2019 r. w sprawie
przykcia Regutaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej
i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarz4dowych oraz innych podmiotow
prowadza.cych dziatalnoi6 poZytku publicznego na reatizack zadan pubticznych oraz wzoru
ciwiadczenia cztonka komisji konkursowej.

§ 4.

Wykonanie zarzadzenia powierzy6 Naczetnikowi Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych.

§ 5.

Nadz6r nad wykonaniem zarzadzenia petni ZastQpca Prezydenta Miasta Ruda Staska

ds. spotecznych.

S 6. Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjecia.
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