UCHWAŁA Nr 19.2019
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu
w latach 2019-2021
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w związku z pkt XIV załącznika do uchwały
nr II.18.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami
Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku
Publicznego na lata 2019-2021”, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§1
Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych do otwartych
konkursów na realizację zadań publicznych, zlecanych sektorowi pozarządowemu
w latach 2019-2021, w następującym składzie:
1. Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Giżycku:
1) Małgorzata Czopińska
2) Ryszard Należyty
3) Krzysztof Paternoga
4) Kamila Gaińska-Wójcik
5) Marek Trypuć
6) Justyna Barczak
7) Jerzy Bujno
8) Jolanta Palczewska
2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących
działalność na terenie bądź na rzecz Powiatu Giżyckiego:
- zgłoszona przez Towarzystwo Przyjaciół
1) Jadwiga Borkowska-Żurek
Grodna i Wilna Oddział w Giżycku;
2) Aleksandra Juszkiewicz
- zgłoszona przez Fundację Ochrony Wielkich
Jezior Mazurskich;
3) Jerzy Bielewski
- zgłoszony przez Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Wielkich
Jezior Mazurskich” w Giżycku.
1.
2.

§2
Komisja konkursowa działa w składzie minimum 2 przedstawicieli Zarządu
Powiatu i 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród osób powołanych
do składu komisji uchwałą Zarządu Powiatu.
Skład członków komisji, w tym przewodniczącego, do poszczególnych
konkursów będzie wskazywał każdorazowo Starosta Giżycki biorąc pod uwagę
ich merytoryczne przygotowanie.

3.
4.

Komisja dokonuje oceny ofert. W przypadku takiej samej liczby przyznanych
punktów przez członków komisji, decyduje głos Przewodniczącego.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Giżyckiemu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
KGW/KGW
Starosta Giżycki
Mirosław Dariusz Drzażdżewski

