
 

 
 

Zarządzenie Nr 238/2010 

Burmistrza Miasta Kraśnik 

z  dnia  1.06.2010 r. 
 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 203/2010 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 07.05.2010 r. w sprawie 

ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:  prowadzenia 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych  i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, wspomagania 

działalności  instytucji, stowarzyszeń i  osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych i problemów narkomanii  w 2010 r. 
 

             Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142,  poz.1591 z późn. zm.),  art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/303/2009  Rady Miasta Kraśnik  z dnia  3 grudnia 

2009 r. w sprawie uchwalenia  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r. – zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 

Paragraf 2 Zarządzenia Nr 203/2010 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 07.05.2010 r. w sprawie ogłoszenia  

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:  prowadzenia profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych                              

i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, wspomagania działalności  instytucji, 

stowarzyszeń i  osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii  

w 2010 r. otrzymuje następujące brzmienie: 

,,W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuję Komisję w składzie:  
 

  1) Przewodniczący Komisji: Agnieszka Orzeł-Depta 
 

  2) Członek Komisji: Małgorzata Iwan 
 

  3) Członek Komisji: Danuta Stec 
 

Przedstawiciela organizacji pozarządowej lub przedstawiciela podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,              

z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

biorące udział w konkursie: 
 

  4) Członek Komisji: Krzysztof Almert 
 

  5) Członek Komisji: …………………………………………….” 
 

 

   § 2. 

Pozostałe unormowania zawarte w Zarządzeniu Nr 203/2010 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 07.05.2010 r. 

w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:  prowadzenia 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, wspomagania działalności  instytucji, 

stowarzyszeń i  osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii  

w 2010 r. nie ulegają zmianie. 
 

  § 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                 Burmistrz Miasta Kraśnik 

 

 

                                  Piotr Czubiński  

 


