ZARZĄDZENIE Nr 83/18
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia składu komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
na powierzenie wykonania w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z
późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXX/266/17 Rady Gminy
Pszczółki z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
zarządza się, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję konkursową oceniającą oferty złożone w otwartym konkursie ofert, o którym mowa
w Zarządzeniu Nr 73/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego

konkursu ofert na powierzenie wykonania w 2019 r. zadania z zakresu pomocy społecznej:
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi
w składzie:
1. Beata Nowakowska - przewodnicząca Komisji – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pszczółkach,
2. Aleksandra Feliksiak

- z-ca przewodniczącej - pełnomocnik Wójta do współpracy z organizacjami

pozarządowymi,
3. Alicja Draheim

- Sekretarz – starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej w Pszczółkach,
4. Piotr Chajewski – członek – Z - ca Wójta Gminy Pszczółki
5. Anna Ziewiec – członek – główna księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach ,
6. Elżbieta Szlagowska – członek - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
Beacie Nowakowskiej.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

