
ZARZĄDZENIE NR 362/22
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie: powołania komisji  konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  w  obszarze  pomocy  społecznej,  ogłoszonego
Zarządzeniem nr 323/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 27 maja 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2022.559
z  późn.  zm.),  art.  15  ust.  2a  ustawy  z  dnia  24 kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie  (t.j.Dz.U.2020.1057 z późn. zm.),  Uchwały Nr  XLVIII/732/21  Rady Miasta Mysłowice
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy samorządu miasta
Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego  na  2022  rok  oraz  zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  539/21  Prezydenta  Miasta  Mysłowice
z dnia 26 października 2021 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  na  realizację  zadania  publicznego  miasta  Mysłowice  w  obszarze
pomocy społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022”.

2. Zadaniem komisji jest ocena złożonych ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym zgodnie
z procedurą określoną w § 4 załącznika do Zarządzenia Nr 539/21 Prezydenta Miasta Mysłowice
z dnia 26 października 2021 r.

3. W skład komisji wchodzą:
a. Monika Bożek – przewodnicząca, wyznaczona przez Prezydenta Miasta;
b. Barbara Mucha – członek, wyznaczona przez Prezydenta Miasta;
c. Beata Biczak – członek, wyznaczona przez Prezydenta Miasta;
d. Izabela Kurbiel – członek, wyznaczona przez Prezydenta Miasta;
e. Krystyna Rygiel – członek, wyznaczona przez Prezydenta Miasta.

4. Komisja działa do dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert, nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r.

§ 2
1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mysłowicach.
2. Nadzór  nad  wykonaniem  niniejszego  zarządzenia  powierzam  II  Zastępcy  Prezydenta  Miasta

Mysłowice.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i traci moc z dniem 30 czerwca 2022 r.

     PREZYDENT MIASTA
      MYSŁOWICE

     (-) Dariusz WÓJTOWICZ
Otrzymują:    
1. OR – 1 egz.
2. MOPS – 1 egz.       
3. ZS – 1 egz.


