
UCHWAŁA NR 495 /2020 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 25 listopada 2020roku 
 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920) w związku z art. 15 ust. 2a  

oraz ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) oraz rozdziałem VIII pkt 1 lit. c)  

i pkt 4 w związku z rozdziałem XII załącznika do uchwały Nr XXIII/194/2020 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 28 października 2020r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, Zarząd Powiatu 

Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia otwartych konkursów 

ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Wągrowiecki w 2021r. uchwałami  

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Nr 474/2020, Nr 475/2020, Nr 476/2020, Nr 477/2020,  

Nr 478/2020, Nr 479/2020, Nr 480/2020, Nr 481/2020, Nr 482/2020, Nr 483/2020,  

Nr 484/2020, Nr 488/2020, Nr 489/2020, Nr 490/2020, Nr 491/2020 z dnia 19 listopada 

2020r. organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującym składzie:  

1)  Michał Piechocki - Przewodniczący 

2)  Jerzy Springer - Członek 

3) Kinga Kluczyńska - Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi 

4) Kierownik wydziału lub jednostki organizacyjnej powiatu, w zakresie której leży 

realizacja przedmiotowego zadania bądź wyznaczona przez niego osoba: 

a) p. Karolina Krenz – z zakresów nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

kultury i sztuki, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

turystyki i krajoznawstwa,  

b) p. Beata Korpowska - z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju 

przedsiębiorczości, 

c) p. Edyta Owczarzak - z zakresu wspierania pieczy zastępczej, wspierania osób  

z niepełnosprawnością, wspieranie osób starszych, 

d) p. Dariusz Stoll – z zakresu  porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

e) p. Barbara Linetty – z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności 

leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295 ze zm.), 

f) p. Katarzyna Kubacka - z zakresu upowszechniania i ochrony praw 

konsumentów, 

g) p. Beata Jessa – z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 
 



2. Do obsługi Komisji, w tym pisania protokołów wyznacza się sekretarza Komisji 

Konkursowej: Panią Alicję Żabską - Szymańską lub inną osobę wskazaną przez 

Starostę. 
 

§2. Uchwala się regulamin Pracy Komisji Konkursowej, który stanowi załącznik do niniejszej  

uchwały. 
 

§3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Konkursowej do przedłożenia Zarządowi 

Powiatu Wągrowieckiego ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji. 
 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 
 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                

 

   

  

 

 

         

Starosta Wągrowiecki 

 

____________________________ 

/ Tomasz Kranc / 
 

 

 

 

 

Wicestarosta 

 

__________________________ 

/ Michał Piechocki / 

 

 

 

 

 

Jerzy Springer             __________________________ 

Andrzej Wieczorek     __________________________ 

Robert Woźniak  _________________________ 


