
Uchwała nr0025.67.105.2020
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 12 luty 2020

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie
ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wyłonienia ofert i zlecenia
organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz.688 z późn.zm.) oraz "Programu współpracy Powiatu Kolskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020" stanowiącego

załącznik do Uchwały nr XVI/120/2019 z dnia 26 września 2019 roku Rady Powiatu Kolskiego.

Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§1

Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia oceny oraz zaopiniowania ofert zgłoszonych

do otwartego konkursu w zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego. Dotyczące wsparcia działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz upowszechniania

kultury fizycznej.

1. Sylwester Chęciński - Przewodniczący
2. Jarosław Sobański - z-ca przewodniczącego

3. Daniel Sowiński - członek

4. Artur Szafrański członek

§2

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

do zawarcia umowy.

1. Otwarcie ofert zgłoszonych na konkurs i sprawdzenie pod względem zgodności z warunkami

określonymi w ogłoszeniu o konkursie z dnia 15 stycznia 2020roku Uchwała

nr 0025.63.95.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego

2. Dokonanie oceny merytorycznej przedłożonych ofert w zakresie spełniania kryteriów

zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019. Poz. 688 z późno zm.)

3. Przedłożenie Zarządowi Powiatu Kolskiego opinii rekomendującej organizację wytypowaną



§3

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Konkursowej

Uchwała wchodzi z dniem podpisania

1. Starosta - Robert Kropidłowski

2. Wicestarosta - Sylwester Chęciński

3. Członek Zarządu- Waldemar Banasiak

4. Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki
>-?-:

5. Członek Zarządu - Henryk Tomczak

§4
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Uzasadnienie
Do uchwały nr ..QQl.~..Gl,.A05, ~
Zarząd Powiatowi Kolskiego

z dnia ....JJ..J.J.~~O...~.L

w sprawie : Powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym
konkursie ofert w zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
wsparcia działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz.U.2019.poz. 688 z późno zm)

Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia oceny oraz zaopiniowania ofert

zgłoszonych do otwartego konkursu w zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

dziedzictwa narodowego, wsparcia działalności na rzecz dzieci

oraz upowszechniania kultury fizycznej.

Prace Komisji Konkursowej są istotne dla realizacji otwartego konkursu ofert i polegają

młodzieży

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

Konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Kolskiego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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