ZARZĄDZENIE NR 1139.2021
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Miasta Zielona Góra w 2021 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372), 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 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.1))
i § 1 pkt 23 i § 3 pkt 1 zarządzenia nr 5.2019.K Prezydenta Miasta Zielona Góra – kierownika urzędu
- z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień
i pełnomocnictw Panu Dariuszowi Lesickiemu – II Zastępcy Prezydenta Miasta z późn. zm.2) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
przez organizacje pozarządowe oraz 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 pomocy społecznej 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) Renata Mach – członek komisji;
3) Joanna Chabza – członek komisji;
4) Anna Banaś – członek komisji;
5) Aleksandra Frąckowiak – członek komisji;
6) Tomasz Lehman – członek komisji.
3. Komisja działa na podstawie przepisów uchwały nr XXXI.558.2020 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 27 października 2020 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami
pozarządowymi na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2762).
§ 3. Propozycje wyboru oferentów i podziału środków finansowych na wykonywanie zadań
publicznych komisja przedstawi Prezydentowi Miasta w terminie 5 dni od zakończenia prac.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Departamentu Edukacji i Spraw
Społecznych oraz dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535.
Tekst wymienionego zarządzenia został zmieniony zarządzeniem nr 9.2021.K z dnia 9 sierpnia 2021 r.

