
Zarządzenie Nr  28/2011 
Burmistrza Krapkowic 
z dnia 9 lutego 2011 r. 

 
 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 544/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 1 grudnia 2010 r. 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji 
Konkursowej na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w gminie 
Krapkowice w zakresie pomocy społecznej „organizacja i świadczenie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania 
podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie od 01.01.2011 do 
31.12 2011”. 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13, art. 15 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 234, poz. 1536), zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W Zarządzeniu Nr 544/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie 
powołania Komisji Konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 
na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w gminie Krapkowice w zakresie 
pomocy społecznej „organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie od 01.01.2011 do 31.12 2011”, wprowadzam 
następujące zmiany: 

1) tytuł Zarządzenia otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji 
Konkursowej na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w gminie 
Krapkowice w zakresie pomocy społecznej „organizacja i świadczenie usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu 
zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie od 
01.03.2011 do 31.12 2011”; 

2) zdanie wstępne § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Powołuję Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie pomocy społecznej „organizacja i świadczenie usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu 
zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie od 
01.03.2011 do 31.12 2011” w składzie:”. 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Krapkowicach. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
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