
Zarządzenie Nr 755/16 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 24 maja 2016 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert  

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zm.: z 2015 r. poz. 1045; poz. 1890), art. 36 ustawy z dnia  

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. 2011 r. Nr 127, poz. 721,  
zm.: z 2011 r. Nr 171, poz. 1016; Nr 209, poz. 1243; Nr 209, poz. 1244; Nr 291, poz. 1707, zm.: z: 2012 r. poz. 986; poz. 1456, zm.: z: 2013 r. 

poz. 73; poz. 675; poz. 1446; poz. 1645, zm.: z:2014 r. poz. 598; poz. 877; poz. 1457; poz. 1873, zm.: z 2015 r. poz. 493; poz. 1240; poz. 1273;  

poz. 1359, zm.: z 2016 r. poz. 195), w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239, zm.: z 2016 r. poz. 395) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 619/16 Prezydenta Miasta 

Gdańska z dnia 29 kwietnia 2016 r., zwaną dalej „Komisją”. 
 

§ 2 

 

1. Skład Komisji określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Regulamin prac Komisji określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 


