
UCHWAŁA NR 343/2021 
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO 

z dnia 1 czerwca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert  w konkursie ofert 
na wsparcie realizacji zadania dotyczącego działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych 

Na podstawie  art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920),  art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) oraz Uchwały Nr XXIV/159/2020 
Rady Powiatu Rawskiego w  Rawie Mazowieckiej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego 
Programu Współpracy Powiatu Rawskiego 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 na rok 
2021, Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w składzie: 

1) Jarosław Kobierski - przedstawiciel Zarządu- przewodniczący; 

2) Halina Bartkowicz-Błażejewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej - członek; 

3) Mariola Błaszczyk - przedstawiciel organizacji pozarządowej - członek. 

§ 2. Komisja konkursowa zaopiniuje złożone oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania 
dotyczącego działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zaproponuje 
podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania publicznego. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr 242/2020 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie 
powołania komisji konkursowej do celów wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na wsparcie 
realizacji zadania dotyczącego działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Józef Matysiak 

 
Wicestarosta 
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Członek Zarządu 
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Członek Zarządu 

 
 

Henryk Majewski 

 
Członek Zarządu 

 
 

Grzegorz Stefaniak 
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