
w sprawie powolania komisji konkursowej dla opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert na realizacjf zadaii publicznych.

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzEtdzie gminnym
(Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z poin. zm.) oraz § 12 ust. 1
Programu wspolpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarzEtdowymi oraz
podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie na 2016 r., stanowiEtcego zalEtcznik do uchwaly Nr
XI174/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyj~cia
programu wspolpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarzEtdowymi oraz
podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie na 2016 r., zarzEtdzam, co nast~puje:

§1
Dla celu opiniowania ofert zlozonych w otwartych konkursach ofert na realizacj~ zadan
publicznych Miasta Rawa Mazowiecka polegajEtcych na:
pomocy profilaktycznej dla dzieci i mlodziezy w zakresie przeciwdzialania alkoholizmowi
narkomanii prowadzonej przez swietlic~ srodowiskowEt w formie: udzielenia pomocy
opiekunczo - wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i mlodziezy z rodzin
dotkni~tych alkoholizmem, narkomaniEt oraz przemoc'l, organizowanie czasu wolnego,
prowadzenie zaj~6 tematycznych oraz dozywianie dzieci ucz~szczajEtcych do swietlicy
srodowiskowej; pomocy osobom i czlonkom ich rodzin, w ktorych wyst~puje problem
alkoholowy w formie terapii dla osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych z terenu miasta
Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeiwosciowe, grupy
wsparcia, mitingi), zakup literatury 0 tematyce alkoholowej, szkolenia oraz prowadzenie
punktu informacyjno-konsultacyjnego; pomocy osobom bezdomnym w formie prowadzenia
domu dla bezdomnych udzielenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej, pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie w formie udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i
interwencyjnej poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego.- powoluj~ komisj~
konkursow'l, w skladzie:
1) Janusz Marek Pastusiak - przewodniczEtcy komisji;
2) Jolanta Kosinska - zast~pca przewodniczEtcego komisji;
3) Zbigniew Karpinski - czlonek komisji;
4) Dorota Zakonnik - czlonek komisji;
5) Marzena Janeczek - czlonek komisji;
6) Maria Stanislawczyk- - czlonek komisji;
7) Teresa Sekuter - czlonek komisji;
8) Anna Berezowska - czlonek komisji, przedstawiciel organizacji pozarzEtdowej;
9) Janina Dziubinska - czlonek komisji, przedstawiciel organizacji pozarzEtdowej;

§ 2.
ZarzEtdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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