
UCHWAŁA NR 466/2021 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 06 października 2021 r. 
 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym 

konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu 

powiatowego w zakresie pomocy społecznej  

 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

9201) i art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.2), § 12 ust. 1 załącznika do 

Uchwały nr XX/120/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 oraz § 4 ust. 2 i 3 załącznika 

do Uchwały nr 369/2021 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu pracy komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert oraz 

określenia sposobu oceny ofert w trybie uproszczonym3 uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej – 

otwarty konkurs ofert nr 6/2021 powołuje się komisję konkursową w następującym składzie: 

 

-  Jacek Skorulski       - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu,  

jako Przewodniczący Komisji, 

-  Andrzej Pabian        - Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji,  

 

-  Joanna Rybitwa     - Starszy Inspektor w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Toruńskiemu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Marek Olszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, 

poz. 1243 i poz. 1535.  
3 Uchwała zmieniona Uchwałą Nr 427/2021 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 lipca 2021 r. 

 


