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     UCHWALA NR ^./.^/ll

ZARZADU POWIATU W SIERPCU
   z dnia ...j2..^.^^......2011 r.

     w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
     uchwaly w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu do
     prac w Komisji Konkursowej w celu rozstrzygniecia otwartego kofflkursis
     ofert na realizacje w 2011 roku zadan publicznych Powiatu Sierpeckiego
     przez organ izacje pozarzadowe

             Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r
     o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 DOZ 1599 7 nn.     ^

    KA^S ^ ^@^@r @s^Ki@    co nastepuje:                     ' poz- J826 z P031- zm-) - "chwala sie,

                                  <? i    Wniesc pod obrady Rady Powifltn u '<>;@
    wyboru przedstawLeli Ld^o^                     w ^-ie

   Wykonanie uchwafy powierza si. p @ 2'
                  ypwierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.
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                                                                  Projekt

                      UCHWALA NR ....../....../II
                    RADY POWIATU W SIERPCU

                       z dnia ................... 2011 r.
                                                             /

.w sprawie wyboru. przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu do'prac
 w Komisji Konkursowej w celu rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert
 na realizacje w 2011 roku zadan publicznych Powiatu Sierpeckiego prz.ez
 organizacje pozarzadowe

          Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
 o samorzadzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z pozn.. zm.) oraz
 art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci
 pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)
 w zwiazku z rozdzialem III za^cznika do Uchwaly Nr 300/LIV/10 Rady
 Powiatu w Sierpcu z dnia 29 pazdziemika 2010 r. w sprawie uchwalenia
 "Programu   wspolpracy   Powiatu   Sierpeckiego   z   organizacjami
 pozarzadowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi,
 ktorych cele statutowe obejmuj'^ prowadzenie dzialalnosci pozytku
 publicznego na rok 2011"- uchwala sie, co nastepuje:

                                   @1.
 Wybiera sie przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu do prac w Komisji
 Konkursowej w celu rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizacjq
 w 2011 roku zadan publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje
 pozarzadowe w osobach:

1.
2.

                                    @2.
Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu w Sierpcu

                                   @1                                     3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.



        Uzasadnienie projektu
   UCHWALY NR ....../....../II

RADY POWIATU W SIERPCU
   z dnia ........................ 2011 r.

 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu do prac
w Komisji Konkursowej w celu rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert
na realizacje w 2011 roku zadan publicznych Powiatu Sierpeckiego przez
organizacje pozarzadowe

          Uchwala NR 300/LIV/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia
29 pazdziernika 2010 r. zostal uchwalony ..Program wspofpracy Powiatu
Sierpeckiego z organizacjami pozarzqdowymi, osobami prawnymi i innysni
jednostkami organizacyjnymi, ktorych cele statutowe obejmujq prowadzenie
dzialalnosci pozytku publicznego na rok20 II".

         Zgodnie z rozdzialem III Programu wspolpracy staly sklad
konkursowy wybierany jest sposrod czlonkow Rady i Zarzadu Powiatu
w liczbie 4 osob. Proponuje sie, aby do pracy w komisji wybrac dwoch
przedstawicieli Rady Powiatu oraz dwoch przedstawicieli Zarzadu Powiatu.

         Zgodnie z Programem Komisja Konkursowa bedzie pracowac
w skladzie 7 osob. Staly sklad konkursowy wybrany sposrod czlonkow Rady
i Zarzadu Powiatu (4 osoby) oraz zmienny sklad konkursowy, wybierany
sposrod merytorycznych pracownikow samorzadowych i przedstawicieli
organizacji pozarzadowych, specjalizujacych sie w pracy i dzialalnosci
w danej sferze pozytku publicznego (3 osoby).

         Zarzad Powiatu powoluje Komisje Konkursowy w celu
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

         W zwiazku z powyzszym podjecie niniejszej uchwaly jest w peini
uzasadnione.


