
ZARZĄDZENIE NR 1678/2021 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 16 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację 
w 2021 roku oraz w latach kolejnych zadań z zakresu pożytku publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a - 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), uchwały nr XXVI/609/20 Rady Miasta Katowice 
z dnia 22 października 2020 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 2021 rok”, uchwały nr XXVIII/626/20 Rady Miasta Katowice z dnia 19 listopada 2020 r. 
w sprawie „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 
2021-2025 rok”

zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 1339/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie 
powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2021 roku oraz w latach kolejnych zadań 
z zakresu pożytku publicznego § 3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zespół do oceny ofert na realizacje zadania: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym 
kombatantów i osób represjonowanych -  wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia 
uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”:

Członkowie:

1. Pani Helena Hrapkiewicz 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów

2. Pani Gizela Przeor

Główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej

3. oraz dodatkowo z głosem doradczym członkowie Rady Seniorów Miasta Katowice:

Pani Bożena Bujoczek i Pani Elżbieta Dąbrowska-Seweryn.”.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wiceprezydentowi Miasta Katowice, 
nadzorującemu współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice 

Marcin Krupa
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