
     UCHWAŁA  NR 307/55/08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

        z dnia 3 marca  2008r.

w sprawie wyboru ofert  na realizację  zadań publicznych Powiatu
Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2008. 

Na  podstawie: art. 32 ust 1,2  pkt 2 , Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie  powiatowym  (  Dz.  U. z  2001 r.  Nr  142,  poz  1592   z  późn.  zm.),
Rozdział  III  pkt  2,Rozdział  V pkt  1  Załącznika do  Uchwały  Nr 283/XII/07 Rady
Powiatu w Sierpcu z dnia  z dnia 29 listopada 2007 roku  w sprawie: „Programu
współpracy  Powiatu  Sierpeckiego  z  organizacjami  pozarządowymi,  osobami
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują
prowadzenie  działalności  pożytku  publicznego,  na  rok  2008”,  Zarząd  Powiatu  w
Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić  wybór  ofert  organizacji  pozarządowych  dokonany  przez  komisję
konkursową  w wyniku  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  w
2008 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe
zawarty  w  protokole  komisji  konkursowej  stanowiącym  załącznik  do  niniejszej
uchwały.

§ 2.

Realizacja zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe
będzie realizowana w oparciu o podpisaną umowę, której wzór   stanowi załącznik
nr 2 do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005
r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd:

Fułek Sławomir – Przewodniczący  Zarządu                ................................

Twardowski Andrzej -  członek Zarządu                       .......... .....................

Jamiołkowski Szczepan - członek Zarządu                   ................................

Kaźmierczak Paweł - członek Zarządu                          ...............................

Pijankowski Adam - członek Zarządu                           ................................



Załącznik do uchwały Nr 307/55/2008 

Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2008 r.

Sierpc, 28 luty 2008 rok

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA  KOMISJI  KONKURSOWEJ POWOŁANEJ
Uchwałą Nr 289/52/2008  Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 7 lutego 2008 r . w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań

publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
Komisja w składzie:

Skład Komisji Konkursowej:
Jarosław Ocicki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego
Paweł Kaźmierczak    -   Radny Powiatu Sierpeckiego, członek Zarządu Powiatu
Szczepan Jamiołkowski - Radny Powiatu Sierpeckiego, członek Zarządu Powiatu
Adam Lipiński - Radny Powiatu Sierpeckiego
Zbigniew Czajkowski – Wydział Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych
Jarosław Dąbrowski – członek zespołu konsultacyjnego z ramienia organizacji po-
zarządowych
(lista obecności w załączeniu) 
wybrała  jednogłośnie  na  Przewodniczącego  Komisji  Konkursowej  –  Jarosława
Ocickiego – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sierpeckiego
Następnie zapoznała się z ofertami złożonymi na konkurs przez następujące pod-
mioty:
Ognisko TKKF Kubuś – 4 oferty.    
Klub Sportowy Teakyon – 3 oferty.
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 1 oferta.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Związek Harcerstwa Polskiego – 1 oferta.
Sierpeckie Towarzystwo Muzyczne.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej.
Stowarzyszenie osób z uszkodzonym słuchem i wadami wymowy – 3 oferty.
Rada Powiatowa LZS 3 oferty.
UKS Mechanik – 2 oferty.
Stowarzyszenie chorych na SM – 2 oferty.
Polski Związek Niewidomych.
Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
UKS Fala
MKS Mazur.
MKS Kasztelan.

Wszystkie wymienione oferty wpłynęły w terminie określonym w ogłoszeniu
oraz spełniały wymogi formalne określone w treści ogłoszenia.

Następnie  Komisja  przystąpiła  do  przydziału  ofert  do  konkretnych
priorytetów  i  zadań  ujętych  w  ogłoszeniu  dokonując  jednocześnie  oceny
merytorycznej i decydując o kwotach dofinansowania z ich przeznaczeniem na rzecz



organizacji pozarządowych mając na uwadze wysokość przeznaczonych na te cele
środków.  Przy  ocenie  ofert  Komisja  brała  pod  uwagę  wytyczne  zawarte  w
ogłoszeniu o konkursie, mając szczególnie na uwadze:

zawartość merytoryczną projektu 
zasadność i rzetelność określenia kosztów projektu 
liczbę odbiorców projektu 
doświadczenie podmiotu 

Proponowany przydział środków  przedstawiamy poniżej.

Skład Komisji Konkursowej: (podpisy)

1. .........................................................

2. .........................................................

3. .........................................................

4. .........................................................

5. .........................................................

6. .........................................................

Sierpc, 28 luty 2008 roku


