
Uchwała Nr M.. .mii 
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia -.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań 
publicznych w 2017r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej

Na podstawie ark 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 i 1948, z 2017r. poz. 573) oraz Uchwały Rady 
Powiatu Łowickiego Nr XXXIII/189/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: uchwalenia 
Rocznego Programu współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie art. 32 ust. 1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t-j. Dz.U. z 2016r. poz. 814, poz. 
1579 i 1948, Dz.U. z 2017r. poz. 730) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje

_§ł. Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej- Komisją, do opiniowania ofert na 
realizację zadań publicznych w 2017r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, zgłoszonych w wyniku ogłoszenia otwartych konkursów ofert na podstawie 
uchwały Nr 467/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 6 kwietnia 2017r., w składzie:

1) Grzegorz Bogucki -  Wicestarosta Łowicki
2) Robert Wójcik -  Dyrektor PCPR w Łowiczu
3) Teresa My czka -  inspektor w Wydz. ES
4) Małgorzata Janicka -  starszy pracownik socjalny PCPR
5) Maria Boczek -  główna księgowa PCPR ^ &

§2. Na przewodniczącego Komisji wyznacza się Roberta Wójcika Dyrektora PCPR w Łowiczu 

§3 . Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. : ; -U .
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Starosta Łowicki -  Krzysztof Figat

Wicestarosta Łowicki -  Grzegorz Bogucki

Członek Zarządu Powiatu - .
Jacek Chudy -
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