
Uchwała Nr.
Zarządu Powiatu w Kielcach

w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania złożonych ofert na 

realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki 

składanych przez organizacje pozarządowe na 2021 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j Dz. U. z 2020r. poz. 920) w związku z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., 
poz. 1057 z późn.zm.), w związku z uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/109/2020 z dnia 30 listopada 
2020r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 
2021 roku" uchwala się, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i 

turystyki na 2021 rok dla organizacji pozarządowych.

§2

1. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1) analiza i ocena złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o otwartym 

konkursie ofert,

2) przedłożenie opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do 

przyznania dotacji w 2021 roku, a także proponowaną kwotą dotacji.

2. Ocenę złożonych ofert Komisja Konkursowa przedkłada w formie protokołu do Zarządu 

Powiatu w Kielcach.

§3

W skład Komisji wchodzą:

1. Izabela Dziewięcka - przewodniczący Komisji, przedstawiciel Zarządu;

2. Wioletta Krzyżanowska - sekretarz, przedstawiciel Zarządu;

3. Paulina Małachowska - przedstawiciel Zarządu;
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§4

Przewodniczący Komisji:

1) kieruje pracami Komisji,

2) zwołuje posiedzenia Komisji i określa porządek obrad,

3) przewodniczy posiedzeniom Komisji,

4) określa tryb pracy Komisji,

5) podejmuje ostateczną decyzję w przypadkach spornych,

6) akceptuje sporządzony przez sekretarza Komisji protokół z posiedzenia Komisji.

§5

Komisja Konkursowa dokonuje opinii ofert na posiedzeniu, w terminie 

nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

§6

Protokół z posiedzenia Komisji zaakceptowany przez Przewodniczącego Komisji, przedstawia 

się Zarządowi Powiatu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dokonania opinii ofert.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

Członkowie Zarządu

Cezary Majcher

Mariusz Ściana..

Stefan Bąk
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