
  

Uchwala nr 121/493/2021 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

                 z dnia 16 czerwca 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji w roku 2021 

zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom,  

o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej 

pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

920), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2020 r, poz. 1570.) w związku z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876). 

Zarząd Powiatu postanawia co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 

powierzenie w roku 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym 

uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, pn. 

Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w składzie: 

1. Marzena Nikel - Przewodnicząca Komisji i konkursowej, 

2. Stanisław Węgrzyn - Członek Komisji Konkursowej, 

3. Damian Jodełka - Członek Komisji Konkursowej, 

4. Agata Morkis - Członek Komisji Konkursowej, 

5. Justyna Lubieniecka - Członek Komisji Konkursowej 

6. Violetta Nabrdalik- Członek Komisji Konkursowej 

7. Elżbieta Kłosińska - Członek Komisji Konkursowej



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-

Koźlu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu Podpisy 

1. Paweł Masełko                                                                                    podpis                        

2. Józef Gisman                                                                                      podpis 

3. Bożena Łotecka                                                                                  podpis 

4. Stanisław Węgrzyn                                                                             podpis 

5. Marian Wojciechowski                                                                       podpis 



 
UZASADNIENIE 

do uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji w roku 

2021 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym 

podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej 

pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2b z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs 

ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej 

powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej 

jednostki. 

Na podstawie art. 15 ust. 2d tejże ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez 

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez 

organizacje pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. 

W wyniku ogłoszenia o naborze członków Komisji konkursowej, przyjętego Uchwałą Nr 92/396/2020 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru 

członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 

roku realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których 

mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dnia 

09.12.2020 r. wpłynęło pięć zgłoszeń, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonał oceny 

formularzy zgłoszeniowych pod względem formalnym wg. kryteriów określonych w załączniku do Uchwały nr 

92/369/2020 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko -Kozielskiego z dnia 16 listopada 2020 roku i pozytywnie 

zaopiniował powyżej wskazanych członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w 

otwartym konkursie ofert na powierzenie w roku 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom 

pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy 

społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które Zarządu Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego również pozytywnie zaopiniował i powołał członków w/w komisji konkursowej. 

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały znajduje uzasadnienie. 

                                                                                                                        DYREKTOR 

                                                                                                Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

                                                                                                                 w Kędzierzynie-Koźlu 

                                                                                                                   mgr Marzena Nikel  


