
ZARZĄDZENIE NR 471/ 2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań 
publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób 

z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - na 2020 rok

1. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 688 i poz. 1570) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych na 
rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz 
ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej - na 2020 rok w składzie: 
1) Dorota Szczęsna - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, przewodniczący komisji;
2) Emilia Jankowska - Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych, sekretarz komisji;
3) Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi;
4) Barbara Burba - przedstawiciel organizacji pozarządowych;
5) Marcin Butkiewicz - przedstawiciel organizacji pozarządowych.

§ 2. Zasady działania komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert są zawarte 
w Programie współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także 
w regulaminie pracy komisji konkursowych.

§ 3. Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach;
3) na stronie internetowej Miasta Suwałki www.um.suwalki.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz
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