
Uchwała nr
Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia 03 lutego 2021 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym 

konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w roku 2021 

w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego.

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 15 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

oraz Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr XXXI/233/2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie 

uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”, uchwala się, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia oceny oraz zaopiniowania ofert 

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

o pożytku publicznym i o wolontariacie, w roku 2021 w zakresie wspierania rozwoju 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w następującym 

składzie:

1. Artur Szafrański - Przewodniczący

2. Jarosław Sobański - Z-ca Przewodniczącego

3. Ewa Połomska - Koligot - członek



§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

1. Starosta - Robert Kropidłowski

2. Wicestarosta - Sylwester Chęciński

3. Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

4. Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

5. Członek Zarządu - Henryk Tomczak



Uzasadnienie 

do uchwały nr......

Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia........ . LAfflG.. ^Q.^. Z......................

w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym 

konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w roku 2021 

w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego.

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 15 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

oraz Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr XXXI/233/2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie 

uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”.

Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia oceny oraz zaopiniowania ofert 

zgłoszonych do otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w roku 2021 w zakresie 

wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Prace komisji konkursowej są istotne dla realizacji otwartego konkursu ofert i polegają 

w szczególności na dokonywaniu merytorycznej oceny złożonych ofert. Wyniki swojej pracy 

komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Kolskiemu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


