
UCHWAŁA NR CII/274/2021 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 16 lutego 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na 
wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. 
:"Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami 

otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego" w 2021r. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 
z 2020 r., poz. 920 t. j.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t. j. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XCIX/271/2021 Zarządu 
Powiatu w Siedlcach z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez 
Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. :"Prowadzenie domu 
pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle 
psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego" w 2021r.,  Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową, jako organ doradczy, do opiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w 2021 roku, w następującym 
składzie osobowym: 

1) Przewodniczący Komisji - Mariola Panasiuk - p.o. Zastępcy Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Siedlcach, 

2) Członek Komisji - Anna Łuciuk - Inspektor w zespole ds. finansowych Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, 

3) Członek Komisji - Agnieszka Wegiera - Główny Księgowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Siedlcach, 

4) Członek Komisji - Marlena Szyszkowska - starszy referent w zespole ds. rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Siedlcach. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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UZASADNIENIE

Komisja konkursowa powołana zostaje na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t. j. z późn. zm.) oraz
Uchwały Nr XCIX/271/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób pn. :"Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi
chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego"
w 2021r.

Zgodnie z art.15 ust. 2a ww. ustawy organ administracji publicznej ogłaszający 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 lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział
w konkursie, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie
art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Do dnia 5 lutego 2021r., tj. w terminie wyznaczonym w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XCIX/271/2021
Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na
wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.
:"Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi
oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego" w 2021r. do Starostwa
Powiatowego nie wpłynęło ze strony organizacji pozarządowych żadne zgłoszenie kandydata do składu
komisji, dlatego komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje.

Starosta

Karol Tchórzewski
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