
Uchwała Nr 125 /2020 

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego 

 z dnia 14 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Konkursowej 

 do zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych zgłoszonych na podstawie 

ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery 

działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2020 rok. 

 

 

Na podstawie art. 15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zmianami), § 15 i § 16 ust. 1 i 6 

Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2020 rok stanowiącego załącznik 

do Uchwały Nr XV/88/2019  Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 września  

2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku 

publicznego  na 2020 rok Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje: 

 

  

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w składzie: 

 

1) Maciej Wiśniewski – Przewodniczący Komisji, Przedstawiciel Organu 

Wykonawczego Powiatu Leszczyńskiego, 

2) Izabela Nowak – Z-ca naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Oświaty i Spraw 

Społecznych 

3) Beata Zabroni – inspektor w Wydziale Organizacyjnym, Oświaty i Spraw 

Społecznych 

 

§ 2. Komisja Konkursowa działa bez udziału osób wskazanych przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w związku z art. 15 ust. 2da  

pkt 1 wyżej powołanej ustawy. 

 

§ 3. Komisja dokona oceny ofert na zadania dotyczące:  

 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

3) ochrony i promocji zdrowia, 

4) turystyki i krajoznawstwa. 

 

§ 4. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Lesznie, Pl. Kościuszki 4B w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji. 



 

 

§ 5. Komisja w składzie określonym w § 1 po zakończeniu wszystkich prac związanych   

z oceną ofert ulega rozwiązaniu. 

 

§ 6. Obsługę administracyjno - biurową Komisji Konkursowej zapewnia Wydział 

Organizacyjny, Oświaty i Spraw Społecznych. 

 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Członkowie Zarządu:                                          

         STAROSTA 

 

(-) Maciej Wiśniewski   

                     (-) Jarosław Wawrzyniak 

(-) Grzegorz Brzeskot   

 

(-) Rafał Jagodzik             

 

(-) Marian Mielcarek        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 125 /2020 

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego 

 z dnia 14 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Konkursowej 

 do zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych zgłoszonych na podstawie 

ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery 

działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2020 rok. 

 

 Rada Powiatu Leszczyńskiego w załączniku do Uchwały Nr XV/88/2019  Rady 

Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działającymi w sferze  pożytku publicznego na 2020 rok, w § 15 zobowiązała 

Zarząd Powiatu do powołania Komisji Konkursowej w składzie określonym w § 16 ust. 1. 

Powołanie Komisji Konkursowej wynika także z zapisu  art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 

688 ze zmianami). Komisja Konkursowa wykonuje czynności zapisane w § 17 ust. 1 

załącznika do wyżej powołanej uchwały i sporządza protokół, który przedstawia Zarządowi 

Powiatu Leszczyńskiego. 

 

 

(-) Izabela Nowak 

Z-ca Naczelnika 

Wydziału Organizacyjnego, 

Oświaty i Spraw Społecznych 


