
 
UCHWAŁA NR CLVII/59/11 

 
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU  

 z dnia 20 grudnia 2011 r.  
 
 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na wsparcie  
zadań publicznych Powiatu Otwockiego w 2012 roku  w dziedzinach turystyki i kultury 

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

o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1592 z późn. zm.)  
oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) oraz Uchwały Nr 94/XII/11 Rady 
Powiatu w Otwocku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu 
Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego  na 2012 rok uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Powołuje się Komisję Konkursową w składzie: 
 

1) Janusz Budny – Przewodniczący Komisji, 
2) Anna Rosłaniec – Członek Komisji, 
3) Katarzyna Grzegrzółka – Członek Komisji, 
4) Anna Bielicka – Członek Komisji, 
5) Andrzej Kamiński – Członek Komisji. 

 
§  2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest: 

 
1) otwarcie i wybór najlepszych ofert na realizację zadań zakresie określonym  

w Uchwale Nr  CXXXVIII/56/11 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 29 listopada 
2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań 
publicznych w 2012 roku, 

2) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji i przedstawienie Zarządowi Powiatu  
w Otwocku do zatwierdzenia. 
 
§ 3. Otwarcie ofert nastąpi 27 grudnia 2011 roku. 
 
§  4. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursów. 

 
 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

 
    Przewodnicząca Zarządu                         Członek Zarządu 
     Bogumiła Więckowska                                                          Grzegorz Michalczyk                   
1. ................................................                                              4. ........................................ 
              Wicestarosta                          Członek Zarządu 
      Mirosław Pszonka          Krzysztof Szczegielniak  
2. ...............................................                                               5. ............................................. 
        Członek Zarządu 
          Janusz Budny  
3. ............................................... 



 
 

 
Uzasadnienie 

 
Jedną z wielu istotnych zmian w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o poŜytku 

publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) jest dyspozycja  
z art. 15 ust 2d która stanowi, Ŝe w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób 
reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące 
udział w konkursie. 

Organizacje pozarządowe zgłosiły kandydatów do komisji konkursowych, którzy -  
w związku ze spełnieniem wymogów formalnych – zostają powołani w skład komisji.  
W skład komisji wejdą takŜe: przedstawiciel Zarządu Powiatu oraz pracownicy merytoryczni 
komórki realizującej zadanie. 

 
 

        Przewodnicząca Zarządu 
 

                                                                                                   Bogumiła Więckowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


