
UCHWAŁA NR 870/2019 

ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU 

z dnia 3 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu 

Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na „Realizacji zadań izby 

wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 r.” 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz uchwały 

Nr XIII/152/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia 

„Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w roku 2020”,  

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty 

określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do składu 

Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu 

uchwałą Nr 842/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. otwartym konkursie ofert na powierzenie 

realizacji zadania publicznego polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób 

doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 r.”  

§ 2. Szczegółowe warunki naboru określa ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących 

organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej, stanowiące załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego 

(www.bip.powiat.poznan.pl), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy 

ul. Jackowskiego 18 w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej Powiatu Poznańskiego (www.powiat.poznan.pl).  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Starosta  - Jan Grabkowski   ______________________________ 

Wicestarosta  - Tomasz Łubiński  ______________________________ 

Członek Zarządu - Piotr Zalewski   ______________________________ 

Członek Zarządu  - Antoni Kalisz   ______________________________ 

http://www.bip.powiat.poznan.pl/
http://www.powiat.poznan.pl/


Uzasadnienie 

do uchwały Nr 870/2019 

Zarządu Powiatu w Poznaniu 

z dnia 3 grudnia 2019 roku. 

 

 

Uchwałą Nr 842/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił otwarty 

konkurs ofert na powierzenie realizacji w roku 2020 zadania publicznego polegającego na „Realizacji 

zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 roku”. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2019 r. poz. 688 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, oraz osoby wskazane przez organizacje 

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

organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie. Z głosem doradczym w pracach komisji mogą 

brać udział osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, w jakiej organizowany jest konkurs.  

Do członków komisji stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczące 

wyłączenia pracownika. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja 

konkursowa ma za zadanie opiniowanie ofert. Jej decyzja nie jest wiążąca dla organu administracji 

publicznej. 

 Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 


