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UCHWAŁA Nr 92.V.2016 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 04.02.2016 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert o wsparcie 

zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2016 roku. 

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 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, uchwalonym uchwałą  

Nr XIII/71/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 2015 roku,  

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2016 roku w zakresie:  

1) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

2) ochrony i promocji zdrowia, 

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

4) turystyki i krajoznawstwa, 

5) pomocy społecznej, 

6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

7) porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

w składzie: 

1) Przewodniczący: Grażyna Jany - Wicestarosta Powiatu Kępińskiego 

2) Sekretarz: Katarzyna Godek - Podinspektor – pracownik Wydziału Zarządzania 

Projektami i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Kępnie  

3) Członek Komisji: Magdalena Osada - Sekretarz Powiatu Kępińskiego 

4) Członek Komisji: Eugeniusz Grzesiak - przedstawiciel organizacji pozarządowych 

 

§ 2 

Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do uchwały      

nr Nr XIII/71/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 2015 roku 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 92.V.2015 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 04.02.2016 

          W dniu 22 stycznia 2016 roku Zarząd Powiatu Kępińskiego podjął Uchwałę  

Nr 89.V.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Powiatu Kępińskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty  

w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony  

i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki  

i krajoznawstwa, pomocy społecznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

         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.  

W dniu 12 stycznia 2016 roku ogłoszono nabór na członków komisji konkursowych do 

zaopiniowania ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2016 roku. W 

wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta kandydata na członka  komisji konkursowej. 

Członkostwo zgłoszonej osoby na mocy Ogłoszenia z dnia 12.01.2016 r. w sprawie naboru na 

członków komisji konkursowych do zaopiniowania ofert w otwartych konkursach ofert jest 

ważne nie dłużej niż do dnia 10 grudnia 2016 r. 

         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.         

 

 


