
ZARZĄDZENIE NR 120/2019 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody im. Józefa
Kocurka w dziedzinie działalności społecznej 

i wyłonienia kandydata do Nagrody.

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), uchwały nr IV/56/19 Rady Miasta Katowice z dnia 
24 stycznia 2019 r. w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do komisji konkursowej do 
rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej.

zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody im. Józefa 
Kocurka w dziedzinie działalności społecznej oraz wyłonienia kandydata do Nagrody, zwana dalej komisją 
w następującym składzie:

Przewodnicząca:

Pani Marzena Szuba -  Wiceprezydent Miasta Katowice 

Wiceprzewodnicząca:

Pani Małgorzata Moryń -  Trzęsimiech -  Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 

Członkowie:

1. Krystyna Siejna -  Radna Rady Miasta Katowice

2. Krystyna Panek -  Radna Rady Miasta Katowice

3. Barbara Wnęk -  Radna Rady Miasta Katowice

4. Pani Dorota Kocurek -  Poznańska -  Przedstawiciel rodziny

5. Pani Agnieszka Lis -  Pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych

6. Pani Agnieszka Tabaka-Sowa -  Inspektor Wydziału Polityki Społecznej.

§ 2. 1. Upoważnia się, zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) Przewodniczącą, Wiceprzewodniczącą oraz członków Komisji 
Konkursowej do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do oceny wniosków o przyznanie 
Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej i wyłonienia kandydata do Nagrody.

2. Do zadań Komisji należy dokonanie oceny wniosków o przyznanie Nagrody i wyłonienie kandydata do 
Nagrody celem przedłożenia Prezydentowi Miasta Katowice.

3. W uzasadnionych przypadkach Komisja może przedłożyć Prezydentowi Miasta Katowice kandydatów 
do wyróżnień.

§ 3. Podstawą działania Komisji jest Regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 4. Komisję rozwiązuje się z chwilą zakończenia kadencji Radnych.

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 1598/2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie powołania komisji 
konkursowej do rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności 
społecznej i wyłonienia kandydata do Nagrody.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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Załącznik do zarządzenia Nr 120/2019 

Prezydenta Miasta Katowice 

z dnia 29 stycznia 2019 r.

REGULAMIN PRACY

Komisji konkursowej do rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody im. Józefa Kocurka w 

dziedzinie działalności społecznej i wyłonienia kandydata do Nagrody.

§ 1
Komisja dokonuje oceny zgłoszonych wniosków o przyznanie Nagrody im. Józefa Kocurka 

w dziedzinie działalności społecznej.

§ 2
Do zadań komisji należy:

1. Ocena zgłoszonych wniosków, co do ich kompletności i zgodności z załącznikiem 

nr 1 i załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 55/2018 Prezydenta Miasta Katowice 

z dnia 11 grudnia 2018 roku.

2. Przedstawienie Prezydentowi Miasta Katowice kandydatury do Nagrody oraz 

w uzasadnionych przypadkach wyróżnień.

§ 3
1. Pracami komisji kieruje Przewodnicząca, a w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodnicząca.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) ustalenie terminu i zwołanie posiedzenia Komisji,

2) prowadzenie posiedzenia Komisji,

3) nadzorowanie prawidłowości sporządzenia protokołu.

§ 4
1. Na pierwszym posiedzeniu komisji Przewodnicząca po przedstawieniu nazwisk 

kandydatów sama składa ustne oświadczenie oraz odbiera od pozostałych członków 

Komisji ustne oświadczenie o nie pozostawaniu z żadnym z wnioskowanych 

kandydatów do Nagrody w stosunku pokrewieństwa albo innym stosunku 

faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności 

członka komisji.
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2. Członek komisji podlega wyłączeniu od udziału w pracach komisji, gdy został 

nominowany do nagrody, a także wówczas, gdy nominowani są:

1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,

2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli,

3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

§ 5
1. Członkowie komisji zobowiązani są wykonywać swoje obowiązki sumiennie, sprawnie 

i bezstronnie.

2. Prawa i obowiązki członków Komisji są równe i są oni niezależni w zakresie opinii.

3. Komisja w oparciu o złożone wnioski w obecności co najmniej połowy liczby członków 

komisji dokonuje wyboru kandydata zwykłą większością głosów i przedstawia 

Prezydentowi Miasta Katowice kandydaturę do Nagrody. W razie równej liczby 

głosów decyduje głos Przewodniczącej.

4. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki.

5. Dopuszcza się możliwość oddania głosu w formie elektronicznej, poprzez wysłanie 

wiadomości e-mail do Przewodniczącej komisji przed głosowaniem.

§ 6
1. Protokół z posiedzenia Komisji podpisują wszyscy członkowie komisji, biorący udział 

w posiedzeniu.

2. Prezydent Miasta Katowice dokonuje ostatecznego zaakceptowania kandydata 

zaproponowanego przez Komisję do Nagrody poprzez złożenie podpisu na protokole 

z posiedzenia.

§ 7
Obsługę kancelaryjno - biurową Komisji zapewnia Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta 

Katowice.

§ 8
Komisja rozpoczyna działanie z dniem powołania
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-2061174624 
Imię: Marcin Tomasz 
Nazwisko: Krupa 
Instytucja:
Województwo:
Miejscowość:
Data podpisu: 29 stycznia 2019 r. 
Zakres podpisu: Cały dokument
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