
Uchwała Nr 406/18

Zarząłlu Powiatu Działdowskiego
z dnia 16 lutego 2018 roku

w sprawic: ogloszenia otwartego konkursu ofert i wyłonienia Komisji Konkursowej
na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaĘ i wychowania

Napodstawieart.4ust. lpktli13,art.32ust. 1iust.2pkt4ustawy5częrwca1998r.
o samorzcldzie powiatowym (Dz.I]. z20l7r. poz.7868 ze zm.), art.4 ust. 1 pkt 14, ar1. 13 ust. 1, 2 i 3

oraz art. 15 ust. 7,2,2a2b,2d ustawy z dnl,a 24 kwietnia2003r, o działalności pozytku publicznego
i o ylolonto.ri.acie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm) oTaz § 10 i § 11 załącznlka
do Uchwały NR XXXl233l17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 pażdzternika 2017 roku
w spraulie uchwalenia Programu Wspólpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami
Pozarzqdowymi oraz Organizacjami Prowadzqcymi Działalność Pożytku Publicznego na 2()]8 rok,

Zarząd Powiatu Działdowskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na reallzację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty
iwychowania,

2. Ogłoszenie stanowi załączntk do niniejszej uchwały.

§2

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia oceny oraz zaopiniowania ofert zgłoszonych
do otwartego konkursu narealizację zadania określonego w § 1, w następującym składzie:

1, Marian Brandt - przewodnlczący Komisji, przedstawicielZaruądu Powiatu
Działdowskiego

2. Irena Kozłowska członek, naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Działdowie

3. .Icrzy Dąbrowski członek, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Działdowie
Ą.Katarzyna Milczarek - członek, pracownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska

i Leśnictwa Starostwa Powiatowe go w Działdowie
5. Izabela Ludwikowska - członek, pracownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Srodowiska

i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Działdowie

§3
Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

1) otwarcie ofcrt zgłoszonyclr na konkurs i sprawdzenie pod względem zgodności z warunkami
określonymi w ogłoszeniu o konkursie,

2) dokonanie oceny merytorycznej przedłozonych ofeń,
3) przedłozenie Zarządowi Powiatu Działdowskiego opinii rekomendującej organizację

pozarządową wskazaną do zawarcia umowy.



§4

Uchwała wraz z zŃączntkiem podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie, zamleszczenle na stronie
BIp starostwa oraz na stronie internetowej powiatu Działdowskiego.

§5

Wykonanie uchwały powierza się PrzewodniczącemuZarząduPowiatu Działdowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniuą"y Zarządu
Powiat

§6


