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z AR.ZĄDU PoWIATU SŁUP SKIE Go
z dnia

... 2014 roku

w sprawie powołania Komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na rea|izację zadań publicznych powiatu słupskiegoogłoszonego
16 sĘcznia 2014 roku
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 z dnia 5 czetwca 1998 r. o samorządziepowiatowym
(tj. Dz. U. z 2013 L, poz. 595 ze zm.), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia
2OO3r.
o działa|ności
pozy.tkupublicznego i o wolontariacie (tj. Dz' IJ, z 2OIO r., Nr 234, poz. 1536
ze zm.) oraz $ ll ust' l - 3 Programu Współpracy Powiatu Słupskiego Z orgintzacjami
Pozarzqdov,,rymina 2014 rok _ załqcznlka do uchwały Nr XXVIIJzgstzots
RaJy Powiatu
Słupskiegozdnia 29 puidziemika 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu
Słupskiegozotganizacjami Pozarzqdov,rymina 2O|4 rok

Zarząd Powiatu Słupskiego
uchwala,co następuje:

s1

Powołuje się następująceKomisje konkursowe ds' rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert
narca|izacjęzadanpublicznych powiatu słupskiegoogłoszonegol6.sty"'nia20|3 roku:
1) Komisję konkursową ds. rozpatrzenia ofert na realizację. zadan z zakresu pomocy
społecznej,w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnejsytuacji życiowej;
2) Komisję konkursow4 ds. rozpatrzęnia ofert na rea|izację ,iauA z zakresu działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) Komisję konkursową ds. rozpatrzenia ofert na rea|izację zadan z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
4) Komisję konkursową ds. rozpatrzenia ofert na realtzację zad,ań z zapesu ochrony
i promocji zdrowia;
5) Komisję konkursową ds. rozpattzen|a ofert na rea|izację zad,anz zakresu kultury fizycznej
i sportu;
6) Komisję konkursową ds. rozpatrzęnia ofert na rea|izację zad,ań z zakesu ratownictwa
i ochrony ludności.
7) Komisję koŃursową ds. rczpatrzenia ofert na rca|izację zadań z zakresu
ekologii
.
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
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Składwymienionych w $ 1 Komisji konkursowychokreślazałqcznikdoninie|szeiuchwały'
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s3

Wykonanie uchwały powierza się naczelnikom: Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału
Srodowiskai Rolnictwa' WydziałuZarządzantaKryzysowego i obronnoŚci.

Uchwaławchodzi w Życie z dnięm podjęcia.
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UZASADNIEI{IE
do projektu uchwaĘ Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie powołaniaKomisji konkursowych ds. rozstrzygnięciaotwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu słupskiegoogłoszonego
16 sfvcznia 2014 roku
Realizując

uchwałę

29 puździemika f0I3
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Powiatu

Słupskiego z

dnia

r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Słupskiego

z organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok' a takŻę uchwałę Nr 1i20l4 Zarządu Powiatu
Słupskiegoz dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
wspieranie wykonania zadan publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego
z oryanizai1amiPozarządowymi na20l4 rok, niezbędnejest powołanie Komisji do rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na rea|izację zadan publicznych z zakresu: pomocy społecznej,w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej s1.tuacjizyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób; ochrony i promocj i zdrowia; działalnoŚcI na tzecz osób niepełnosprawnych;kultury sztuki,
oclrrony dóbr kultury i dztedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludnoŚci; kultury fizycznej
i sportu,ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Zadartiempowołanych Komisji będzie zaopiniowanię ofert orazprzedstawięnie Zatządowt
Powiatu Słupskiegopropozycji ofert i podmiotow,którym miałobybyc przyznane środkifinansowe
na wykonanie zadan publicznych. ostatecznego wyboru ofert i rea|iz,,ljącychzadania podmiotów,
którym zostanąplzyznane środkifinansowe, dokona Zarząd Powiatu Słupskiego.
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1. Komisja konkursowa ds. rozstrzygnięcia ofert na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej'w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ęciowej'
|) Zbigniew Babiarz-Zych. naczelnik Wydziału Polityki Społecznej;
2) IJrszu|aDąbrowska- dyrektor PowiatowegoCentrum Pomocy Rodzinie w Stupsku;
3) Tomasz Jusiewicz - podinspektords' polityki społecznej;
4) GrazynaBolewska - przedstawicielCentrum Inicjatyw Obywatelskich;
5) Tomasz Kelęr _ przedstawicielCentrum Inicjatyw obywatelskich.
2. Komisję konkursową ds. rozpatrzenia ofert na realizację zadań z zakresu działań na rzecz
osób niepełnosprawnych:
1) Urszula Dąbrowska_ dyrektor PowiatowęgoCentrum Pomocy Rodzinie w Słupsku;
f) Tomasz Jusięwicz . podinspektords. polityki społecznej;
3) Zbieniew Babiarz-Zych - naczelnik Wydziału Polityki Społecznej;
4) RadosławSzycko - przedstawicielStowarzyszenia,,Zacisze,,,
5) Tomasz Keler - przedstawicielCentrum Inicjatyw Obywatelskich.

3. Komisja konkursowa ds. rozpatrzenia ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) Maciej Wałaszewski _ podinspektor ds. kultury i ochrony zabyków;
2) Tomasz Jusiewicz - podinspektords. polityki społecznej;
3) Zbigniew Babiarz-Zy ch - naczelnik Wydziału Polityki Społecznej;
4) Tomasz Keler - przedstawiciel Centrum Inicjatyw Obywatelskich;
5) Grzegorz Basarab - przedstawiciel Centrum Inicjatyw Obywatelskich;
4. Komisja konkursowa ds. rozpatrzenia ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji
zdrowia:
|) Zbigniew Babiarz-Zych- naczelnik WydziałuPolityki Społecznej;
2) DanutaRolbiecka - inspektords. ochrony i promocji zdrowia;
3) Gabriela Dąbrowska_ inspektords' sportu;
4) Marzena Jasina - przedstawicieI Stowarzy szenta,,Perspektywa";
5) Tomasz Keler _ przedstawicięlCentrum Inicjatyw obywatelskich.

?'ąZ'L

5. Komisja konkursowa ds. rozstrzygnięcia ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
i spońu:
I) Zbigniew Babiarz-Zych_ naczelnik WydziałuPolityki Społecznej;
"

2) GabrięlaDąbrowska- inspektords. sportu;
3) Dagna Sikorska - główny specjalistads. oświaty;
4) Grzegorz Basarab - przedstawiciel centrum Inicjatyw obywatelskich;
5) RadosławSzycko - przedstawiciel Stowarzyszenia ,,Zacisze,,.

6. Komisja konkursowa ds. rozstrrygnięcia ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa
i ochrony ludności:
1) Krzysztof Łunkiewicz _ naczelnik Wydziału Zaruądzania Kryzysowego i obronności;
2) Zbigniew Woszczyk - podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i obronności;
3) Tomasz Jusiewicz - podinspektords. polityki społecznej;
4) Marta Makuch * przedstawicięlCentrum Inicjatyw obywatelskich;
5) Magdalena Borowiec-Wieczorek - przedstawiciel Stowarzyszenia Naukowo.Tęchnicznego
Inżynierów i Tęchników Rolnictwa.
7. Komisję konkursową ds. rozpatrzenia ofert na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony
rw ierząt oraz och ro ny dziedzi ctwa przy ro dnicze go:
1) MałgorzataWojtan_podinspektorw Wydziale Środowiska i Rolnictwa;
2) Eugenia Bereszyńska*naczelnik WydziałuŚrodowiska i Rolnictwa;
3) Maciej Harkawik - ręferęntWydziału Środowiska i Rolnictwa;
4) TeresaBięlecka - przedstawicielLigii ochrony Przyrody;
5) Marcin Miller - przedstawicięlStowarzyszeniaProekologi cznego,,Słupia''
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