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ESTAROSTA 	 

• ZARZĄD POWIATU 
w Otwocku 

05-400 Otwock, ul. Górna 13 
teł. (22) 778-13-00 
fax (22) 778-13-02 

UCHWAŁA Nr GCCII43v cw 
Zarządu Poly4atu Otwu,ikjeo 

z dnia A. .QltL 	4.V)IT 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wykonywanie 
zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu 

Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 
w drodze powierzenia zadania publicznego w 2021 roku 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr 205/XXVI/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 26 
listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2021 
rok, uchwała się, co następuje: 

* I. Powołuje się  Komisję  Konkursową y kł.. ie" 	j. 
1) Przedstawiciel Zarządu Powiatu 	- .VP4 . 0.. . L).Ę2,ZI.MJ\L - Przewodniczący 

Komisji; 
2) Przedstawiciel Zarządu Powiatu 
3) Przedstawiciel Zarządu Powiatu 	- Katarzyna Zawada; 
4) Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub uprawnione podmioty do 

prowadzenia działalności pożytku publicznego - s. Beata Wyrębek. 

* 2. Zadania Komisji Konkursowej oraz zasady jej działania określone zostały w 
Uchwale Nr 205/XXIV/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z 
podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2021 rok. 

* 3. Wykonanie uchwały powierzą  się  Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

- Małgorzata Woźnicka; 



Uzasadnienie 

W ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) jest dyspozycja art. 15 ust. 2d, która 
stanowi, że w skład komisji konkursowej wchodzą  osoby reprezentujące organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział  w konkursie. 

Komisja konkursowa jest powoływana, zgodnie z art. 15 ust. 2a tej ustawy, w celu 
opiniowania złożonych ofert. 

Uchwała Rady Powiatu Otwockiego nr 205IXXVI!20 z dnia 26 listopada 2020 r. w 
Rozdziale 12 określa tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do 
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 

S. Beata Wyrębek wskazana jako członek Komisji Konkursowej jest kierownikiem 
Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 12 prowadzonego przez 
Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej z siedzibą  w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 49. 

S. Beata Wyrębek wyraziła zgodę  na udział  w pracach Komisji Konkursowej. 

Przewodniczqcy  Zarządu" 

Sporządziła: 
Małgorzata Woźnicka 
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