
ZARZĄDZENIE NR 201/2021 
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE 

Z dnia 16 kwietnia 2021 r. 
 
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszonego zarządzeniem nr 75/21 Prezydenta Miasta 
Mysłowice z dnia 18 lutego 2021 r. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 
713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2A ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), uchwały nr XXX/445/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 
listopada 2020 r. sprawie Rocznego programu współpracy samorządu miasta Mysłowice z organizacjami   
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. oraz 
zgodnie z zarządzeniem nr 174/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: 
przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Mysłowice na realizację zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Powołać komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”, w celu opiniowania ofert złożonych w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

2. Dofinansowanie i organizacja wypoczynku letniego obejmująca realizację programu profilaktycznego  
w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania, na terenie całego kraju  
w terminie od 25 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

3. Zadaniem Komisji jest ocena złożonych ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym zgodnie  
z procedurą określoną w § 3 załącznika do Zarządzenia Nr 174/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 
17 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu miasta 
Mysłowice na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  
w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 
§ 2 

 

1. W skład Komisji wchodzą: 
 

1) Aleksandra Kamińska – Kierownik Zespołu Dialogu i Współpracy z Jednostkami Kultury i Sportu  
w Kancelarii Prezydenta Miasta, Przewodnicząca Komisji, 
2) Agata Chowaniak – Główny Specjalista Zespołu Dialogu i Współpracy z Jednostkami Kultury i Sportu 
w Kancelarii Prezydenta Miasta, Zastępca Przewodniczącej, 
3) Magdalena Podsiadło – Inspektor w Zespole Dialogu i Współpracy z Jednostkami Kultury i Sportu  
w Kancelarii Prezydenta Miasta, Członek Komisji, 
4) Joanna Szyja – Inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, Członek Komisji, 

 
2. Obsługę kancelaryjno-biurową zapewnia Kancelaria Prezydenta Miasta. 

 
 
 
 
 
 
 



 
§ 3. 

 
Komisja działa do dnia wyłonienia organizatora, o którym mowa w pkt. 1a Załącznika do Zarządzenia  
nr 75/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 18 lutego 2021 r., nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

 

 
§ 4. 

 
1. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta Miasta. 
2. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Dialogu i Współpracy  

z Jednostkami Kultury i Sportu.  

 
§ 5. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i traci moc po dokonaniu oceny złożonych ofert. 
 
 
 
 
 
 
 

        PREZYDENT MIASTA 
        MYSŁOWICE 

        (-) Dariusz WÓJTOWICZ 


