
Uchwała Nr 84/527/17
Zarządu Powiatu Rawickiego

z dnia 09 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych 
konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2017.

Na podstawie  art.  32  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 814  z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) 
oraz w oparciu o treść Uchwały Nr XXIII/181/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24 listopada 
2016  r.  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  współpracy  Powiatu  Rawickiego  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017”, 
Zarząd Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§  1.  Powołuje  się  do  składu  Komisji  Konkursowej  opiniującej złożone  oferty  w  otwartych 
konkursach  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Powiatu  Rawickiego w  roku  2017,  przez 
podmioty działające na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), następujące osoby:                

1. Pan Jacek Gwizdek
2. Pan Józef Niemczynowski
3. Pani Maria Wojtkowiak 
4. Pan Adam Waresiak 
5. Pani Magdalena Łakomy 
6. Pani Krystyna Andrzejewska
7. Pan Krzysztof Osiński
8. Pan Jerzy Andrzejewski
9. Pani Elżbieta Matuszewska
10. Pan Ryszard Kapłon
11. Pan Tadeusz Antkowiak 

§  2.  Tryb  powoływania  i  zasady  działania  Komisji  Konkursowych  do  opiniowania  ofert
w  otwartych  konkursach  ofert  zostały  opisane  w  „Programie  współpracy  Powiatu  Rawickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) 
na rok 2017”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Rawickiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Rawicki
(-) Adam Sperzyński



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 84/527/17 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 09 stycznia 2017 r.

W związku planowanym ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

Powiatu Rawickiego w roku 2017, powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych 

ofert w konkursach oraz przedstawienia pisemnych protokołów Zarządowi Powiatu Rawickiego. 

Członkowie Komisji zostali wybrani na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

      Naczelnik
Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju
         (-) Maria Wojtkowiak


