
UCHWAŁA Nr 77/51/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 25 maja 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 z zakresu działalności 

na rzecz osób niepełnosprawnych 

 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, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 12 Uchwały 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" 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. W celu opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań samorządu powiatowego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, powołuje się Komisję konkursową, zwaną dalej Komisją, 

w składzie: 

1) Bożena Grabda   – Przewodnicząca Komisji; 

2) Katarzyna Pokorniecka  – Członek Komisji; 

3) Anna Karpus    – Członek Komisji; 

4) Monika Partyka    – Członek Komisji. 

5) Marlena Frąckowiak   – Członek Komisji 

 § 2. Przyjmuje się regulamin pracy Komisji konkursowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 § 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Komisji konkursowej do przedłożenia Zarządowi Powiatu 

Grudziądzkiego propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji. 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu. 

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Zarząd Powiatu: 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

https://sip.lex.pl/#/act/17030487/2339142?keyword=o%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20po%C5%BCytku%20publicznego%20i%20o%20wolontariacie&cm=SFIRST


 

Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję 

konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ 

jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki, 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. Uchwałą 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" 

przyjęto zasady dotyczące trybu powoływania i działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

w otwartych konkursach ofert, zgodnie z którymi Zarząd Powiatu określa regulamin pracy komisji. 

W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


