UCHWAŁA NR 70.100.2016
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE
z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację
zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla
mieszkańców Powiatu Opatowskiego w 2017 r., zlokalizowanego w Opatowie,
przy ul. H. Sienkiewicza 17”
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Opatowie
uchwala co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego w 2017 r., zlokalizowanego w Opatowie,
przy ul. H. Sienkiewicza 17", ogłoszonego w dniu 9 listopada 2016 r., zwaną dalej „komisją”.
§ 2. Do zadań komisji konkursowej należy:
1) zaopiniowanie złożonych ofert w oparciu o tryb i kryteria określone przez Zarząd Powiatu
w Opatowie w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert oraz w oparciu o kryteria zawarte w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) przedłożenie Zarządowi Powiatu w Opatowie najkorzystniejszej oferty w opinii komisji
konkursowej lub listy najkorzystniejszych ofert rekomendowanych do wyboru albo informacji, że
żadna z ofert nie została przyjęta przez komisję konkursową;
3) sporządzenie i przedłożenie Zarządowi Powiatu w Opatowie protokołu z przeprowadzonej oceny.
§ 3. 1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Członek komisji konkursowej nie może wstrzymać się od głosu.
4. Komisja konkursowa może dokonywać wiążących rozstrzygnięć w obecności przynajmniej połowy
swoich członków.
§ 4. Komisja konkursowa działa w następującym składzie:
1) przedstawiciele Powiatu Opatowskiego:
a) Pan Bogusław Włodarczyk, przewodniczący komisji konkursowej,
b) Pan Mirosław Adamek
c) Pan Jacek Dwojak;
2) przedstawiciel organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
a) Pani Aneta Bławat, przedstawiciel Stowarzyszenia Wiejskiego „Nasze Kobylany” z siedzibą
w Kobylanach,
b) Pani Jolanta Magierowska, przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocna Dłoń z siedzibą w Tarłowie;
c) Pani Barbara Jakubowska, przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz osób wykluczonych i
niepełnosprawnych Powiatu Opatowskiego „Razem dla Ziemi Opatowskiej” z siedzibą w Opatowie.
§ 5. 1. Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
2. Przewodniczący komisji konkursowej zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji konkursowej.
3. Przewodniczącego komisji konkursowej, w razie jego nieobecności na posiedzeniu, zastępuje
wskazany przez niego członek komisji konkursowej.
4. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowej zapewnia Wydział Promocji i Rozwoju
Powiatu.
§ 6. Do zadań Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu komisji konkursowej należy:

1) powiadamianie członków komisji o terminie i miejscu posiedzeń komisji;
2) sporządzanie protokołu z posiedzenia komisji;
3) przechowywanie dokumentacji komisji.
§ 7. Członkowie komisji konkursowej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach komisji
konkursowej.
§ 8. Komisja kończy działalność z chwilą ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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