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UCHWAŁA Nr 82.V.2015 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 23 grudnia 2015r. 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert  

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej, 

dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu 

Kępińskiego 

 

         Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia    

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1118 ze zm.), w związku z „Programem współpracy Powiatu Kępińskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”, 

 

Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert o wsparcie zadania 

publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r Nr 175, po. 1362 ze zm.) 

dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego,  

w składzie: 

1) Przewodniczący: Grażyna Jany – Wicestarosta Powiatu Kępińskiego 

2) Sekretarz: Katarzyna Godek – przedstawiciel Wydziału Zarządzania Projektami  

i Promocji Powiatu 

3) Członek Komisji: Michał Błażejewski – Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego 

4) Członek Komisji: Marcin Wiśniewski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami  

i Promocji Powiatu 

5) Członek Komisji: Zuzanna Czworowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kępnie 

§ 2 

Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do uchwały Nt 

XIII/71/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia 

„Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2016”. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Członkowie Zarządu : 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu  -  /-/ Witold Jankowski      

2. Członek Zarządu Powiatu  -  /-/ Grażyna Jany                          

3. Członek Zarządu Powiatu  -  /-/ Krystyna Możdżanowska       

4. Członek Zarządu Powiatu  - /-/ Michał Błażejewski                  

5. Członek Zarządu Powiatu  -  /-/ Zenon Kasprzak                        
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Uzasadnienie 

do uchwały Nr 82.V.2015 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 23 grudnia 2015r. 

          W dniu 02.12.2015 roku Zarząd Powiatu Kępińskiego podjął Uchwałę  

Nr 78.V.2015 w sprawie wsparcia realizacja zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, 

dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego. 

Powyższą Uchwałą ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacja 

zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka 

interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego. 

         Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) organ 

administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową  

w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji wchodzą przedstawiciele organu 

wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.  

 

         Zadaniem komisji jest ocena ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego 

konkursu ofert i przedstawienie Zarządowi Powiatu propozycji wyboru ofert. 

         W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe.         

 

 

 

 

        STAROSTA KĘPIŃSKI 

        /-/ WITOLD JANKOWSKI 


