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Uchwala Nr .Ł^...I.^Q.'?:Ł.
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia ../tS...^%U^.A202o?i<

(J
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację

zadania publicznego w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu osób
niepelnosprawnych i pomocy spolecznej poprzez organizację terapii ruchem - treningu
funkcjonalnego dla uczestników projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych"
w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddzialania IX.2.1 Usługi
społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
2014-2020 oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r., póz. 920, zm. Dz. U. z 2021 r., póz. 1038 i póz. 1834) oraz na podstawie
art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. póz. 1057, zm. Dz.U. z 2021r. póz. 1038,póz. 1243 i póz. 1535) i Uchwały
Nr XLII/285/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie Rocznego
Programu Współpracy na rok 2022 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. Zarząd Powiatu Łowickiego uchwała, co
następuje:

§ l. l. Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, do opiniowania ofert
na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy
społecznej poprzez organizację terapii ruchem - treningu funkcjonalnego dla uczestników
projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach Priorytetu IX Włączenie
społeczne. Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zgłoszonych w wyniku ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na podstawie uchwały Nr 841/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 grudnia 2021 r., w składzie:

i) ......(H-.<?-<?p[^l€.rv^...&<^c<0.^.^..
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2.^[a przewodniczącego Komisji w}''znacza się .....t\t\.^<^,.. .lf^. .^€fć^ł-/...........
§ 2. Ustala się Regulamin pracy Komisji w brzmieniu stanowiącym załącznik do

uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Starosta Łowicki - Marcin Kosiarek

Wicestarosta Łowicki - Piotr Malczyk

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego -

Piotr Gołaszewski
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Załiicznik_
do Uchwały Nr yWl..^u!^.<..
Zarządu Powiatu Łowickiego,
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Regulamin Pracy
Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2022r.

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego (w formie powierzenia)

z zakresu z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej poprzez organizację
terapii ruchem - treningu funkcjonalnego dla uczestników projektu

„Łowickie Centrum Usług Środowiskowych"

§1
Podstawy działania komisji powołanej do opiniowania ofert z zakresu osób
niepełnosprawnych i pomocy społecznej poprzez organizację terapii ruchem - treningu
funkcjonalnego dla uczestników projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych"

l. Komisja działa na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Łowickiego
2. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
3. Pracą komisji kieruje przewodniczący komisji.
4. Pierwszą czynnością komisji jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
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Cele powołania komisji.
§2

Komisja powołana jest w celu wyłonienia organizacji pozarządowych oraz podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego, które będą realizowały zadanie Powiatu
Łowickiego z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.

Zasady postępowania komisji.
§3

Członkowie komisji są zobowiązani do rzetelnego i obiektywnego wykonywania
powierzonych im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i
doświadczeniem.

Zadania przewodniczącego komisji.
§4

l. Przewodniczącego komisji powołuje spośród członków komisji i odwołuje Zarząd
Powiatu Łowickiego.

2. Przewodniczący Komisji kieruje pracą komisji a do jego zadań należy w szczególności:
l) wyznaczenie terminu posiedzenia komisji oraz j ej prowadzenie,
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2) informowanie Zarządu Powiatu Łowickiego o problemach związanych z pracą komisji,
3. Jeżeli dokonanie oceny ofert wymaga dodatkowych informacji. Zarząd Powiatu

Łowickiego, na wniosek przewodniczącego komisji może zasięgnąć opinii radcy
prawnego.

4. Radca prawny przedstawia opinię na piśmie, a na żądanie komisji bierze udział w jej
pracach z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień.

Tryb pracy komisji.
§5

l. Komisja w zakresie opiniowania ofert z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy
społecznej:

l) dokonuje otwarcia ofert,
2) ocenia spełnienie warunków stawianych oferentom w ogłoszeniu

otwartego konkursu ofert oraz fonnularzu oferty,
3) ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu,
4) proponuje wybór najkorzystniejszych ofert,
5) wnioskuje o unieważnienie konkursu,
6) sporządza protokół z posiedzenia.

2. Przy opiniowaniu ofert komisja uwzględnienia kryteria zawarte w karcie
oceny merytorycznej.
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