ZARZĄDZENIE NR 333/2021/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych
konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Na podstawie art. 15 ust. 2a, ust. 2b i ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 1038,
1243 i 1535), w związku z uchwałą nr XXIV/265/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok, zmienioną uchwałą nr XXXI/334/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 marca
2021 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych
konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem:
„Prowadzenie schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych na terenie Miasta Pabianic w 2022 roku”
i „Organizowanie i świadczenie na rzecz mieszkańców Miasta Pabianic w 2022 roku usług opiekuńczych,
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi” w składzie:
1) Waldemar Boryń – Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Prezydenta Miasta Pabianic;
2) Katarzyna Cegiełka – Członek Komisji – przedstawiciel Prezydenta Miasta Pabianic;
3) Agnieszka Naumowicz – Członek Komisji – przedstawiciel Prezydenta Miasta Pabianic.
§ 2. 1. Zasady działania komisji konkursowej określa uchwała nr XXIV/265/20 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Pabianic
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, zmieniona uchwałą nr
XXXI/334/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 marca 2021 r.
2. Komisja konkursowa działa do dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, jednak nie dłużej niż
do dnia 31.12.2021 r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz
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