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Uchwala Nr...2?.^.^OQ.O
Zarządu Powiatu Łowickiego

zdnia..A2...^\C^<LO^ 8.C©0\, .

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofertna realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe orazpodmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechnianiakultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji orazturystyki

Na podstawie art. 15 ust. 2a w związku z ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. póz. 688 i póz. 1570,z 2020 r. póz. 284), Uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XVI/117/2019z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2020Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowaw art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie oraz art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym (Dz.U. z 2019 r. póz. 511, póz. 1571, póz. 1815) Zarząd Powiatu Łowickiegouchwala, co następuje:

§1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadań publicznychw 2020 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbrkultury i tradycji oraz turystyki zgłoszonych w wyniku ogłoszonego na podstawie UchwałyNr 369/2020 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 lutego 2020 roku, otwartego konkursuofert, w składzie:

l) Agata Tracz - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego w StarostwiePowiatowym w Łowiczu;
2) Ilona Fudała - Inspektor w Wydziale Kontroli i Zarządzania Jednostkamiw Starostwie Powiatowym w Łowiczu;
3) Iwona Nowak - Inspektor w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowymw Łowiczu;

4) Joanna Idzikowska - Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym w StarostwiePowiatowym w Łowiczu;
5) Marek Borkowski - przedstawiciel Rady Spoilu Powiatu Łowickiego
§2. Na przewodniczącego komisji wyznacza się Joannę Idzikowską.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Starosta Łowicki - Marcin Kosiarek

Wicestarosta Łowicki - Piotr Malczyk
Członek Zarządu Powiatu
Janusz Michalak
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UZASADNIENIE

W celu zaopiniowania ofert, które wpłynęły w wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonegona podstawie Uchwały Nr 369/220 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 lutego 2020 roku, zgodniez zapisami art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r.
póz. 688 i póz. 1570, z 2020 póz. 284) powoływana jest komisja konkursowa.
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