
UCHWAŁA NR 581/110/09
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 11 maja 2009r.

w  sprawie  wyboru  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Powiatu 
Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2009.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 – ze  
zmianami z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568,  
z 2004r. Nr 102, poz.  1055, z 2007r. Nr 173, poz.  1218, z 2008r. Nr 180,  
poz.  1111,  Nr  223,  poz.  1458))  oraz  rozdziału  III  ,  rozdziału  V  pkt  1 
załącznika do Uchwały Nr 165/XXXI/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia   2 
lutego  2009r.  w  sprawie  uchwalenia  "Programu  współpracy  Powiatu 
Sierpeckiego z  organizacjami pozarządowymi,  osobami prawnymi i  innymi 
jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego na rok 2009" uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru ofert organizacji pozarządowych zgodnego z wyborem 
dokonanym przez komisję konkursową w wyniku rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu  ofert  na  realizację  w  2009  roku  zadań  publicznych  Powiatu 
Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe zawartym 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  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki 
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. 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 Przewodniczącemu Zarządu.

   § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd:

Paweł Kaźmierczak – Przewodniczący Zarządu       ........................................

Andrzej Twardowski – Członek Zarządu                  ........................................

Szczepan Jamiołkowski – Członek Zarządu             ........................................

Sławomir Fułek – Członek Zarządu                   ........................................

                                                                              
                                                                           




