
UCHWAŁA Nr 218.V.2017 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 18.12.2017 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych  

w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w sprawie wsparcia 

realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia 

ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego 

 

         Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  

z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) w związku z Programem współpracy Powiatu Kępińskiego                          

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy          

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, 

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert o wsparcie zadania 

publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. 

zm.) dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na ternie Powiatu 

Kępińskiego, w składzie: 

1) Przewodniczący: Grażyna Jany - Wicestarosta Powiatu Kępińskiego 

2) Sekretarz Komisji: Katarzyna Godek - Podinspektor – pracownik Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kępnie 

3) Członek Komisji: Zuzanna Puchalska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kępnie 

 

§ 2 

Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały       

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Członkowie Zarządu : 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu  -  Witold Jankowski      /-/ 

2. Członek Zarządu Powiatu  -  Grażyna Jany                         /-/ 

3. Członek Zarządu Powiatu  -  Krystyna Możdżanowska     /-/ 

4. Członek Zarządu Powiatu  -  Michał Błażejewski               /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu  -  Zenon Kasprzak                    /-/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 218.V.2017 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 18.12.2017 

          W dniu 14 listopada 2017 roku Zarząd Powiatu Kępińskiego podjął Uchwałę  

Nr 212.V.2017 w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, 

dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego. 

 Powyższą Uchwałą ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 

zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka 

interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego. 

         Zgodnie 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 2016 r., poz. 1817 ze zm.) organ 

administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w 

celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji 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 lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.  

W dniu 14 listopada 2017 roku ogłoszono nabór na członków komisji konkursowej do 

zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu 

ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na 

terenie Powiatu Kępińskiego. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła oferta kandydata na 

członka komisji konkursowej, w związku z czym komisja będzie działała bez udziału ww. 

osób zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

         Zadaniem komisji jest ocena ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego 

konkursu ofert i przedstawienie Zarządowi Powiatu propozycji wyboru ofert. 

         W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe.         

 

/-/ Witold Jankowski 

Starosta Powiatu Kępińskiego 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 218.V.2017 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 18.12.2017 

 

 

ZASADY PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

I. Ocena terminu i miejsca składania ofert  

1. Oferty, które:  

a) zostały złożone na niewłaściwych formularzach,  

b) zostały złożone po terminie (decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kępnie),  

c) są niekompletne, nieczytelne,  

d) są przesłane faksem bądź złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej,  

e) nie zostały podpisane lub podpisane są przez osoby nieuprawnione,  

f) zostały złożone w kopercie nieopisanej w sposób, o którym mowa w pkt 3, nie będą 

rozpatrywane z przyczyn formalnych.  

2. Przewiduje się możliwości uzupełniania oferty w terminie pięciu dni roboczych od dnia 

powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego. 

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na 

wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia 

OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ na terenie Powiatu Kępińskiego.”. Na kopercie 

musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.  

II. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert  

1. Wyboru oferty dokonuje się uchwałą Zarządu Powiatu w oparciu o zasady określone w art. 

15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

2. Komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu przedłoży Zarządowi propozycję 

oferty najkorzystniejszej, wobec której zaproponuje się udzielenie dotacji.  

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 29 grudnia 2017 r.  

4. Rozstrzygnięcie konkursu, niezwłocznie po dokonaniu wyboru przez Zarząd Powiatu, 

podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  

w Kępnie www.powiatkepno.pl oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 

www.pcpr.kepno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kępnie  

i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz w siedzibie Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kępnie (ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno) i Starostwa Powiatowego  

w Kępnie (ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno) – na powiatowej tablicy ogłoszeń.  

Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie stosuje się od niej trybu odwoławczego.  

5. O wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony 

telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie.  

6. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.  

7. Zarząd Powiatu Kępińskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w części 

lub całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.  


