Zarządzenie Nr 0050.361.2016
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert w konkursach z zakresu
pomocy społecznej pn. „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców
miasta „oraz pn. „Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina,
poświęconej promocji i ochronie zdrowia”.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 15 ust. 2A, 2b, 2d, 2d
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
- Dz. U. z 2016 roku poz. 239) i uchwałą Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 października
2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2016 rok” ( z późniejszymi zmianami), wobec ogłoszenia przez Prezydenta Miasta Będzina
konkursów otwartych na realizację zadań publicznych miasta Będzina na 2016 rok z zakresu pomocy
społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia.
zarządzam

§1
1. Powołać Komisję Konkursową w składzie:
1) Przewodnicząca Komisji – Agata Wyderka – Pietrzyk, Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki
Społecznej i Działalności Gospodarczej;
2) Członek Komisji – Wioletta Bagnicka, Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw współpracy
z organizacjami pozarządowymi;
3) Członek Komisji – Barbara Nawrot – Filip, Podinspektor Wydziału Polityki Społecznej
i Działalności Gospodarczej;
4) Członek Komisji – Iwona Dowsilas, przedstawiciel Fundacji im. Jana Dormana;
5) Członek Komisji – Małgorzata Cielniaszek – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
Oddział Będzin;
6) Sekretarz Komisji – Magdalena Małkowska – Samodzielny Referent Wydziału Polityki
Społecznej i Działalności Gospodarczej.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie zaopiniowanie złożonych ofert pod kątem
spełniania wymogów formalnych, opiniowanie merytoryczne w świetle obowiązujących
przepisów z uwzględnieniem oceny możliwości realizacji zadania przez organizację
pozarządową oraz dokonanie oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania .
3. Ze swoich prac komisja sporządzi protokoły według wzorów stanowiących odpowiednio
dla zadań pn. „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”,
oraz pn. „Prowadzenie kampanii edukacyjnej i ochronie zdrowia” załączniki nr 1, 2
do niniejszego zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
WICEPREZYDENT MIASTA
/-/ Rafał Adamczyk

