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ZARZĄDZENIE NR 997/2013 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

Z DNIA 2013-04-11 
 

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu na realizację w roku 2013 zadań publicznych w zakresach: 

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” oraz „Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Dzielnicy III”.  
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 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. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),  

w związku z § 10 ust. 4 załącznika do uchwały Nr LXIII/912/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2013 zarządza się,  

co następuje: 

 

§ 1 

 

Powołuje się Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu na realizację w roku 2013 zadań publicznych w zakresach: „Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym” oraz „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym na terenie Dzielnicy III” zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:  

 

Przewodniczący:  
Mateusz Płoskonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych,  

 

Zastępca przewodniczącego: 

Marek Jachowicz – przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych, 

 

Członek Komisji: 
Anna Chodorowska – przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych.  

 

§ 2 

 

1. Przewodniczący Komisji może zaprosić do prac Komisji, z głosem doradczym, osoby 

posiadające specjalistyczną wiedzę w ww. zakresach.  

 

2. Obsługę administracyjno-biurową Komisji prowadzą pracownicy Wydziału Spraw 

Społecznych, a obsługę prawną Komisji zapewnia radca prawny – mec. Joanna Górak 

lub osoba ją zastępująca.  

 

3. Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Komisji określa § 10 załącznika do uchwały 

Nr LXIII/912/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 

poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2013 oraz Rozdział IX – Zasady powoływania 

oraz regulamin pracy komisji konkursowych załącznika do uchwały Nr LX/852/12 Rady 
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Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 

2012-2014. 

 

4. Komisja zakończy pracę po sporządzeniu i przyjęciu w trybie głosowania list 

rozpatrzonych i ocenionych projektów wraz z przypisaną im oceną punktową 

i proponowaną kwotą dotacji.  

 

§ 3 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.  

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 


