
UCHWAŁA NR  17/2019 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 19 marca 2019 r. 

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia drugiego otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w 2019 roku. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 955 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy 

Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2019 rok” uchwala się:  

 

     § 1.  

Powołuje się Komisję Konkursową do rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w 2019 roku składzie: 

1. Barbara Ogrodowska - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

– Przewodniczący Komisji; 

2. Emil Słodownik - przedstawiciel Starostwa Powiatowego  w Nowym Dworze 

Gdańskim; 

3. Małgorzata Wereszczyńska- Łukasiak - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w 

Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 2. 

1. Komisja Konkursowa rozpatruje oferty pod względem formalnym oraz  

merytorycznym. 

2. Ocena formalna ofert dokonywana jest przez członków Komisji Konkursowej poprzez 

wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

3. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków Komisji 

Konkursowej poprzez przyznanie określonej liczby punktów na formularzu 

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

4. Ocenę merytoryczną Komisji Konkursowej ustala się przez zsumowanie ocen 

przydzielonych ofercie przez wszystkich członków Komisji. Zbiorczy formularz 

oceny ofert stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. 

5. Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana oferta, która uzyska największą liczbę 

punktów w ocenie merytorycznej. 



6. W przypadku, gdy w toku postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna 

oferta, Komisja Konkursowa może przyjąć tę ofertę, jeżeli stwierdzą, iż spełnia ona 

wymagania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) i ogłoszeniu  

o konkursie. 

§ 3. 

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs ofert w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Nowym Dworze Gdańskim, na posiedzeniu w dniu 20 marca 2019 r., godz. 11.00. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Starosta  

            (-) 

                Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), organ administracji publicznej ogłaszający 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznego powołuje komisję konkursową w celu 

opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki 

samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki, 

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 oraz nieobowiązkowo eksperci z głosem 

doradczym. Żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła kandydata do komisji. 

Przedstawiony projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, 

zgodny jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, 

obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy 

kapitał  społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej 

społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

Starosta  

            (-) 

                Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


