Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1804/2016
ZARZĄDU DZIELNICY DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY
z dnia 20.07.2016r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania
alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2017r.
W związku z planowanym ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania
alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na rok 2017
w celu rozstrzygnięcia konkursów konieczne jest powołanie komisji konkursowej
do opiniowania ofert.
Stosownie do zapisów zawartych w: art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446), art. 15 ust.2a, 2b, 2d Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz.
239)1, art. 6 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego
Warszawy (Dz. U. 2015 poz. 1438) oraz § 43 ust. 1 i § 50 Statutu Dzielnicy Ochota m.st.
Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 5 do Uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st.
Warszawy z dnia 14 stycznia 2010r., w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta
stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 ze zm.) oraz § 27 Uchwały Nr
XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania
dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st.
Warszawy, zmienionej Uchwałą Nr XCIII/2729/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21
października 2010 roku oraz Uchwałą Nr XCIV/2407/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 6
listopada 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. 2014 poz. 10376) 2 członkowie Komisji zostali
wyznaczeni odpowiednio przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego ds.
Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
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Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. 2016 poz. 395.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. w 2010r. Nr 203
poz. 6025, oraz Dz. Urz. Woj. Maz. w 2014 r. poz. 1037.

