
ZARZĄDZENIE NR 624/20
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 07 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji  konkursowej w celu wyłonienia organizacji  pozarządowej prowadzącej działalność
pożytku  publicznego  do  prowadzenia  w  roku  2021  punktów  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub  świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w mieście Mysłowice.
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 294
późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Nr XV/224/19 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Rocznego
programu współpracy miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, 

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Powołać Komisję Konkursową zwaną dalej „Komisją” w celu wyłonienia organizacji pozarządowej prowadzącej
działalność pożytku publicznego, do prowadzenia w roku 2021 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz  edukacji prawnej w mieście Mysłowice.

2. Wyłonienie  organizacji  pozarządowej  do  prowadzenia  punktów,  o  których  mowa  w  pkt.  1  zostanie
przeprowadzone w trybie i na zasadach określonych w zarządzeniu nr 174/19 Prezydenta Miasta Mysłowice  
z  dnia  17  kwietnia  2019  roku  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”.

§ 2.
1. W skład Komisji wchodzą: 

1)Aleksandra Kamińska – Kierownik Zespołu Dialogu i Współpracy z Jednostkami Kultury i Sportu w Kancelarii
Prezydenta Miasta, Przewodnicząca Komisji,

2)Jolanta Szary – Główny Specjalista Zespołu Dialogu i Współpracy z Jednostkami Kultury i Sportu w Kancelarii
Prezydenta Miasta, Zastępca Przewodniczącej,

3)Agata  Chowaniak  –  Główny Specjalista  Zespołu  Dialogu  i  Współpracy  z  Jednostkami  Kultury  i  Sportu  w
Kancelarii Prezydenta Miasta, Członek Komisji,

4)Anna Skowron – Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej w Kancelarii Prezydenta Miasta, Członek Komisji.
2. Obsługę kancelaryjno-biurową zapewnia Kancelaria Prezydenta Miasta. 

§ 3.

Komisja działa do dnia wyłonienia organizacji pozarządowej, o której mowa w § 1 ust. 1 nie później niż do dnia  
15 grudnia 2020 r. 

§ 4.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE

(-) Dariusz WÓJTOWICZ


