ZARZĄDZENIE NR 173.2018
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego
Miasta Zielona Góra w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875
1)
z późn. zm. ) oraz art. 114 ust.1 pkt 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U z 2018 r. poz. 160), w związku z art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
2)
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ), zgodnie z art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 2a, 2b i 2d
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817
3)
z późn. zm. ) i § 1 pkt 4 i § 4 pkt 1 zarządzenia nr 16.2013.K Prezydenta Miasta Zielona Góra - kierownika urzędu
- z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw
4)
Pani Wiolecie Haręźlak – III Zastępcy Prezydenta Miasta z późn. zm. zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje
pozarządowe

i podmioty

wymienione

w

art. 3

ust. 3

ustawy o działalności

pożytku

publicznego

i o wolontariacie, działające na terenie Miasta Zielona Góra lub na rzecz jego mieszkańców, w zakresie ochrony
i

promocji

zdrowia

-

polegającego

na

wsparciu

całodobowych

usług

pielęgnacyjno-opiekuńczych

i rehabilitacyjnych, świadczonych osobom niewymagającym hospitalizacji oraz edukację zdrowotną na rzecz
mieszkańców Zielonej Góry, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do zarządzenia.

§ 2. 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz oceny ofert złożonych w ramach konkursu
określonego w § 1, powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej komisją.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) Lidia Gryko – przewodnicząca Komisji;
2) Ilona Waligórska – członek;
3) Roman Działa – członek;
4) Katarzyna Mazurkiewicz – członek;
5) Jan Kominek – członek.
3. Komisja działa na podstawie przepisów uchwały nr LVIII.739.2017 Rady Miasta Zielna Góra
z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami
pozarządowymi na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2017 r. poz. 2294).
§ 3. Propozycje wyboru oferentów i podziału środków finansowych na wykonanie zadań publicznych komisja
przedstawi Prezydentowi Miasta w terminie 5 dni od zakończenia prac.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909.
4)
Tekst wymienionego zarządzenia został zmieniony zarządzeniem nr 31.2017.K z dnia 24 listopada 2017 r.
2)
3)

