
ZARZĄDZENIE NR 19/2020 
BURMISTRZA MSZCZONOWA 

z dnia 17 marca 2020 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz.. 506 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w związku z art. 25 ust. 1 i ust.5 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), § 7 Rocznego 
Programu Współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 przyjętego uchwałą nr 
XIV/110/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 listopada 2019 r., zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania z zakresu pomocy 
społecznej w okresie od 20 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku: 

„Prowadzenie ośrodka wsparcia z całodobowym pobytem dla ofiar przemocy w rodzinie i środowisku 
lub zagrożonych przemocą, na terenie Gminy Mszczonów, na co najmniej 19 miejsc noclegowych, 
poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, 
niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy 
prawnej, pomocy pedagogicznej.”. 

- przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie: 

1. Pani Jolanta Wilczyńska 

2. Pan Łukasz Kłopotowski 

3. Pani Justyna Bechcicka 

4. Pani Maria Nowis – wiceprzewodnicząca oddziału w Mszczonowie, reprezentująca: 

„Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów” 96-320 Mszczonów,ul. Tarczyńska 31 (osoba 
wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie)”. 

§ 2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w dniu 14  kwietnia 2020 r. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mszczonowie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Mszczonowa 
 
 

mgr inż. Józef 
Grzegorz Kurek 
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