
 

UCHWAŁA NR 64/13/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych 

ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 

r. poz.920 ) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057) 

 

 
 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić nabór kandydatów na członków komisji konkursowych 

do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  w  roku 2021. 

1. Nabór, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzony będzie w terminie od dnia21.01.2021 r. do dnia 

04.02.2021 r. 

2. Ogłoszenie o naborze kandydatów, o którym mowa w ust. 1 w brzmieniu stanowiącym załącznik 

do niniejszej uchwały zostanie umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu 

www.powiatgrudziadzki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatgrudziadzki.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

 

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu: 

 

 Starosta  Wicestarosta  Członek Zarządu  Członek Zarządu 

         Adam Olejnik          Jan Kowarowski         Aleksander Zadykowicz               Marcin Dziadzio 

 

  

  

 

 

 

 

 

http://www.powiatgrudziadzki.pl/
http://www.bip.powiatgrudziadzki.pl/


Uzasadnienie 

 

Współpracę powiatu grudziądzkiego z organizacjami pożytku publicznego określa uchwała Nr XX/47/2020 

Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. 

Współpraca ta polega między innymi na zlecaniu realizacji zadań publicznych w trybie konkursowym 

na podstawie otwartych konkursów ofert. Zgodnie z art. 5a ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ) program współpracy określa 

również tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert. Ponadto art. 15 ust. 2a i 2d ustawy określa, że komisję konkursową powołuje organ 

administracji publicznej uwzględniając w składzie komisji konkursowej osoby wskazane przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez 

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

W związku z powyższym zasadne jest ogłoszenie przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego naboru 

kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych  w otwartych konkursach 

ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021. 

 

Starosta 

Adam Olejnik 


