
Uchwała nr 1826/21 

Zarządu Powiatu Opolskiego 

z dnia 17 listopada 2021 r. 

 
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym 

podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej 

pn. Zapewnienie w latach 2022 – 2023  opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób 

przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed 

dniem 1 stycznia  2004 r. 

 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 920, poz. 1038, poz. 1834), art. 15 ust. 2a – 2b oraz ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, Dz. U. z 2021 

r. poz. 1038, poz.1243, poz. 1535) w związku z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, poz. 2369, Dz. U. z 2021 r. poz. 794, poz. 803), uchwala się, co 

następuje: 

§1 

Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 

ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 

organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 

2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, pn. Zapewnienie w latach 2022 – 

2023  opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych 

przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia  2004 r., w 

składzie:: 

1. Krzysztof Wysdak – Przewodniczący Komisji konkursowej, 

2. Iwona Rejnhardt –  Członek Komisji konkursowej, 

3. Anna Kazin – Członek Komisji konkursowej. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                        

w Opolu. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego: 

1. Henryk Lakwa …………….. 

2. Leonarda Płoszaj …………….. 

3. Krzysztof Wysdak  ……………… 

4. Henryk Zapiór ……………... 

5. Joachim Świerc ……………... 

 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie 

realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym 

uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie 

pomocy społecznej pn. Zapewnienie w latach 2022 – 2023  opieki stacjonarnej dla osób w 

podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu 

pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia  2004 r. 

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2b z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zm.) organ administracji publicznej ogłaszający 

otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W 

skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą 

przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki. 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d tejże ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą 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. 

 

Natomiast w świetle art. 15 ust. 2da pkt 1 ww. ustawy komisja konkursowa może działać bez 

udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 

ust.3 wyżej powołanej ustawy. W wyniku ogłoszenia o naborze członków Komisji konkursowej, 

przyjętego uchwałą nr 1800/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone                        

w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej pn. Zapewnienie w latach 2022 – 2023  opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym 

wieku i osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy 

społecznej przed dniem 1 stycznia  2004 r. organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym 

podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, do dnia 12.11.2021 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie, zatem w 

skład przedmiotowej Komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego Powiatu 

Opolskiego. 

 

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały znajduje uzasadnienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


