
 

 Uchwała Nr 1.VI.2018  

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 22 listopada 2018r.  

 

zmieniająca uchwałę Nr 288.V.2018r. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19.10.2018r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia 

organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz na powierzenie zadania z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r.  

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 

z 2018r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) uchwala 

się co następuje: 

 

§ 1. 

W uchwale Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 288.V.2018r z dnia 19.10.2018r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 

na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na powierzenie zadania z zakresu edukacji 

prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„W skład komisji wchodzi 1 przedstawiciel Zarządu Powiatu Kępińskiego oraz 2 pracowników 

Starostwa Powiatowego w Kępnie: 

• Alicja Śniegocka – Wicestarosta Powiatu Kępińskiego – przewodniczący komisji 

konkursowej 

•  Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu Kępińskiego, 

•  Diana Magot-Wołk – przedstawiciel Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu”. 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:  

„Komisja konkursowa pracuje zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do niniejszej 

uchwały oraz zgodnie z zasadami określonymi w Programie Współpracy Powiatu Kępińskiego 

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

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. 

 

 

 

 



 

§ 2. 

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej 

bip.powiatkepno.pl   

§ 3. 

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.  

 

 

Członkowie Zarządu: 

 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu  -  Robert Kieruzal      /-/ 

2. Członek Zarządu Powiatu  -  Alicja Śniegocka            /-/ 

3. Członek Zarządu Powiatu  -  Krystyna Możdżanowska        /-/ 

4. Członek Zarządu Powiatu  -  Marek Potarzycki           /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu  -  Renata Ciemny              /-/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 1.VI.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 22 listopada 2018r.  

 

 

Z uwagi na zmianę składu osobowego członków Zarządu Powiatu Kępińskiego  

zasadnym jest dokonanie zmiany składu osobowego komisji konkursowej w sprawie 

opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia 

organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na powierzenie 

zadania z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r. 

      

                    

/-/Robert Kieruzal 

           Starosta Kępiński 

 


