
UCHWAŁA Nr 606/2022 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 17 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym 

konkursie ofert, na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny         

i systemu pieczy zastępczej 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1526) i art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.1), § 12 załącznika do Uchwały Rady 

Powiatu Toruńskiego Nr XXXI/187/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 oraz § 4 ust. 2 i 3 załącznika do Uchwały 

Nr 518/2022 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

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

sposobu oceny ofert w trybie uproszczonym2 uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji 

zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego                             

na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, 

powołuje się komisję w następującym składzie: 

 

  

 

- Małgorzata Marmurowicz - zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie - Przewodniczący Komisji, 

 

- Mirosława Kłosińska - przedstawiciel Zarządu Powiatu Toruńskiego,  

   

- Monika Tomaszewska - starszy specjalista pracy socjalnej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie 

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Toruniu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Marek Olszewski 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 
2 Uchwała zmieniona została Uchwałą Nr 595/2022 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 27 lipca 2022 r. 


