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ZARZĄDZENIE NR 825/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 13 grudnia 2018 r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2019 roku 

Działając na podstawie:
	art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                               i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późń. zm.),

§ 14 ust. 3 zarządzenia nr 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika, ze zmianami,   
	Rozdziału IX załącznika do uchwały nr 855/LII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 8 listopada 2018 r.                      w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”,
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję Komisje Konkursowe, opiniujące oferty złożone w otwartych konkursach ofert 
na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2019 roku w następujących obszarach:
	pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej                             oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w następującym składzie osobowym:

	Piotr Masłowski	 - 	Przewodniczący,
	Barbara Koza	 -	Zastępca Przewodniczącego,
	Monika Ludwiczak	 - 	Członek,

Aleksandra Nieszporek	 - 	Członek,
	Żaneta Gałuszka	 -	Członek;
	wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w następującym składzie osobowym:

	Piotr Masłowski	 - 	Przewodniczący,
	Barbara Koza	 -	Zastępca Przewodniczącego,

Monika Ludwiczak	 - 	Członek,
Aleksandra Nieszporek	 - 	Członek;
	ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy                       z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w następującym składzie osobowym:

	Piotr Masłowski	 - 	Przewodniczący,
	Barbara Koza	 -	Zastępca Przewodniczącego,
	Aleksandra Nieszporek - 	Członek,
	Hanna Pasterny	 -	Członek;

	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w następującym składzie osobowym:

	Piotr Masłowski	- 	Przewodniczący,
	Barbara Koza	-	Zastępca Przewodniczącego,
	Żaneta Gałuszka	-	Członek,
	Hanna Pasterny	-	Członek;

	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,                         w następującym składzie osobowym:

	Piotr Masłowski	- 	Przewodniczący,
	Zenon Adamski	-	Zastępca Przewodniczącego,
	Tadeusz Bonk	- 	Członek;

	kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w następującym składzie osobowym:

	Wojciech Świerkosz	- 	Przewodniczący,
	Julia Wójcik             	-	Zastępca Przewodniczącego,	
	Hanna Szulik	- 	Członek,

Lidia Wrzosek	-	Członek,
	Agnieszka Pytlik	-	Członek;
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w następującym składzie osobowym:

	Piotr Masłowski	- 	Przewodniczący,
	Joanna Hawel	- 	Zastępca Przewodniczącego,

Michał Adamik	-	Członek,
Bogusława Tyma	- 	Członek,
	Izabela Małek	-	Członek,
Karina Krentusz	-	Członek;
	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w następującym składzie osobowym:

	Piotr Masłowski	 -	Przewodniczący,
	Barbara Koza	 -	Zastępca Przewodniczącego,
	Żaneta Gałuszka	 -	Członek,
	Aleksandra Nieszporek	 -	Członek;

	działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 
w następującym składzie osobowym:

	Wojciech Świerkosz	- 	Przewodniczący,
	Julia Wójcik	-	Zastępca Przewodniczącego,
	Hanna Szulik	-	Członek,
	Lidia Wrzosek	-	Członek;

	działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w następującym składzie osobowym:

	Piotr Masłowski	- 	Przewodniczący,
	Mateusz Motyka	-	Zastępca Przewodniczącego,
	Szymon Kiełkowski	-	Członek;

	ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - realizacja zadania pn. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się 
o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”, w następującym składzie osobowym:

	Janusz Koper		-     Przewodniczący,
	Bogusława Drozdowska	-     Zastępca Przewodniczącego,
	Ksenia Hałacz		-     Członek,

Katarzyna Prefeta-Rduch	-     Członek;

	działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a - realizacja zadania pn. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, w następującym składzie osobowym:

	Daniela Lampert	- 	Przewodnicząca,
	Joanna Hawel	-	Zastępca Przewodniczącej,
	Izabela Małek	-	Członek,
	Karina Krentusz	-	Członek,
	Sylwia Jaroch	-	Członek;

	działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 
- realizacja zadania pn. Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, w następującym składzie osobowym:

	Tomasz Cioch	- 	Przewodniczący,
	Mateusz Motyka	-	Zastępca Przewodniczącego,
	Łukasz Tkocz	-	Członek.


§ 2.
Komisje Konkursowe działają w oparciu o zasady działania komisji do opiniowania ofert 
w otwartych konkursach ofert, określone w Rozdziale IX załącznika do uchwały 
nr 855/LII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


