
Uchwata Nr}Slzots
Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego

z ania .ł.i...Q8,zol8 r.

w sprawi€ przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Rocznego programu łr,§półpracv Powiatu
Kamiennogórskiego z orgnnizac,iami pozarządoł,vmi w 2019 roku".

Na podsta\ł,ie art, 32 ust 1 ustawy Z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie porviatow}łn
(t.j, Dz, U, z2O18 r.-poz.995 z póżn. zn.) oraz § 2 i3 Regulaminu konsultacji z Powiatową Radą
Działalności Poźlku Publicznego lub ż orgalizacjani pozarządowymi oraz podmiotami
w)łnienion},Tni \ł, aft, 3 ust, 3 ustawy o działa]ności poż},tku publiczrego i o wolontariacie,
stanowiącego załącznik nr 1 do Uch\ł,ały Nr Vi24i20l5 Rady Powiatu Kamiąlno8órskiego z dnia 2,1

lutego 2015 L w splawie wprowadzenia Rcgulaminu konsultacji Z Powiatową Radą Działalności
Poż}tku Publicznego 1ub organizacjami pozarządowlrrri oraz podmiotami §ynienionyni \\, ań, 3
ust, 3 ustawy o działalności poż}tku publicznego i o wolonrariacie. projektów aktów prau,a
niejscowego rv dziedzinach dotyczących dzialalności statutowej tych organizacji. uchrł,ala się.
co następuje:

§ 1. Uruchamia sie proccs konsultacji spoleczlych plojektu ,,Rocznego progr.mu współpracy
Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku'' z organizacjami
pozarządow)mi oraz podmiota]ni w}mienionyni w art,3 ust. 3 ustawy o dzialalności poż}tku
publicznego i o wolontariacię (tj, Dz, U, z 2018 r.. poz. 45O z póżn. zn.). Projckt tcn stanowi
załącznik do uchrvały.

§ 2. Celem konsultacji społecznychjest zebranie opinii do projektu ..Rocznęgo proglamu wspólpracy
Powiafu Kamiennogórskiego z organizacjani pozarządow}Ąni $, 2019 roku",

§ 3. Konsultacje przeprowadzane będą w temlinic od 6 do 28 rvrześnia 2018 r.

§ ,l, Konsultacje przcprowadzane będą w następujących fomach:

l, zamięszczenie pĄektu ..Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiemogórskicgo
z organizacjatni pozarządowyrri w 2019 roku" w Biuletynie Infonnacji Publicznej. na sffonic
internetowcj wrvw,kamienna,gora.pl olaż na tablicy ogloszeń Stalostwa Powiatowcgo
w Kamiennej Górze wraz z fomularzem konsultacji umożliwiając}m zgłaszanic wrioskórv
i uwag do projektu.

2. wyłożenie projektll ..Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego
7 organizacjami pozarządowymi $,2019 roku" do wglądu rv Kancelarii Ogólnej Stalostwa
Powiatowego w Kaniclrnej Górze j przyjnowanie uwag i rvnioskórv na formularzu konsultacji
rł,Kancelarii.

3_ otwarte spotkanie konsultacyjne,

§ 5. Za przęprowadzenie konsultacji odpowiedzialny
pozarządowych Starostwa Powiato$,ego w Kamiennej GórZe.

jest Pełnomocnik ds. organizacii
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§ 6. Wykonanic uchwały powierza się Staroście Kamicnnogórskiemu,

§ 7. Uohrvała wchodzi w życie z dniem podjecia,

Zarząd w sklad,zie,.

1. Jarosłarv Gęborys

2. MałgorZataKrZy§zkowska

3. Mańusz Mucwicki

,1. Jan orzechowski

5. Edyta W},rostek

Żł:l1.:r:

t_:r..iL.-

stroDa 2 z 10 Uchwały Zarządu Powialu Kamicmogór§kięgo
projektu,.Rocznego programu współpracy Powiatu
pozarządowlnri w 20l9 roku",

w sprarvie przeprowadzenia konsultacji
K.]micnnogo15kiego z organizacjrmi



tJza§adnienie

do Uchrł,aĘ N. Ę]łnOtt Zarządu Powiatu Knmiennogór§kiego z ania .ł$.,._O&. ZOrS r,
$, sprawie przeprorvadzenia konsu|tacji projektu ,,Rocznego programu ł§pólpraćy Powiatu
Kamicnnogórskiego z organizacjami pozarządolvymi rr, 20l9 roku".

Afi 5a ust, 1 ustawy Z dnia 24 krviętnia 2003 r. o działalności poż}tku publicznego
i o wo]ontariacie obliguje organ stanowiący jednostki samorządu tcr},torialnego do uchu,alellia po
konsultacjach z organizacjan-ti pozarządowlrrri rocznego ploglafLu współprac;,z urganizacjami
pożarządow)ni ora7 podmiotami w}łnicnion)łni w art. 3 ust. 3-

Uchwałą Nr vi24l2015 z ólia 24 lutego 2015 r. w splawie qplowadzel a Regulaminu konsultacji
z Pou,iatową Radą Działalrrości Poż}łkLl Publicznego lub organizacjami pozarządowyni
oraz podmiotami rv}łnięnion)łr,li w aft. 3 ust, 3 ustawy o działalności poż},tku publicznego
i o wolontariacie, projektó$,aktów prawa nriejscowego w dziedzinacl] dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, Rada Powiatu Kamiennogórskiego przyjęła procedurę konsultacii
u, sprawach projektów aktólv pralva miejscorvego w dziedzinach dotyczących działalności statutoŃ,ej

tych organizacji ofaz projektów focznych i wieloletnicl,t programów współpracy Pou,iatu
Kamielrnogor.Liegn / l1 mi orgrniz.rc;aml,

Zgodnie z § 3 Regulaminu konsultacji z Powiatową Radą Działalności Poży,tku Publicznego lub
organizacjami pozarządowl,mi oraz podmiotami w}łlienion}.łni w ań, 3 ust, 3 ustawy o działalności
poz),tku publicżnego i o wolontariacie, stanowiącego za}ącznik nr 1 do wskazanej wyżej uchwały
Nr Vi24l2015 Rady Powiatu Kamiennogórskiego Z dnia 2,1 lutego 2015 r., o przeplowad7eniu
konsultacji decydu,je Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego, Ma.jąc to na uwadże niniejszq uchwałą
uruchamia się proces konsultacji pĄektu .,Rocznego programu współpracy Powiatu
Kaniennogórskiego z organizacjami pozatządo\ł}ĄTi w 20l9 roku''.

sTARosTA
ngr Jaraslavr' Gęborys
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ZałączDik Nr ] do Uch§,a\, NInł2018
zarzadu po§ iatu kamicnnopórskjeoo',,j.ia,BB,,9§,,201s-r,

RoCZNy pRoGRAM wspórpR łcy pOWIATU KAMIrNnocónsrrnco
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w 2019 ROKU

RozdziaI 1

Po§tano§,ienia ogólnc

§t
Program okrcśla cele. zasady oraz furmy wspćlłpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organlzacjomi
pozarządo\\,}mi, Program wyżnacza partnerski obszar zadań publicznych wszysikim organizac.J'oln
pozaźądowym i innym podmiotom prorvadzącyl dzialalność pożytku publicznego wl,rażającyl
rł,olę współpracy w działaniach na rzęcz Powiatu Kamiernogórskiego i jego mieszkańc(lw,

§2
I1ekoć rv niniejszlrn progranriejest morva o:

l, Ustawie rozumie się pźez to ustawę z dnia 24 kwjetrria 2003 roku o działalności poź}lku
publicznego i o wolontariacie (t,j. DZ, U. Z 20l8 r,, poz, 450 z póżn. zń.).

2, Programie - rozunrie się przez to ..Roczny progam tvspółpraoy Po\ł.iatu Kamiei.nogórskiego
z organizacjami pozarządowyrni rv 2019 roku'',

3, Powiecie rozumie się pźeż to powiat kamienno8órski,

4, Organizacjach rozunie się plzez to okrcślone \ł Ustawie organizacje pozarządowe i inne
podmioty, o których mowa w art, 3 ust. 3 Ustawy,

Rozdzial2
Cel głórvny i cele szczególorve programu

§3
l , Główn}m celem programu jesl zaspokojenie potrzeb mieszkańcót Powiatu Kamiennogórskiego.

wzmocnicnie rozwoju społeczeństwa ob}nł,atelskiego. budowanie paltnfistwa oraz rł,spicranie
organizacji pozarząd(lwych w realizacji r.vażrych celórv społecznych.

2, Celami szczegóło\\,yni proglamu są|

a) podniesienie jakości zycia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb nieszkańoóW Powiatu poprzez
,,t\ ięk§.,cnie elilltrł,no5cI organi,/,lcji.

b) zapewnicnie efekt},q,nego wykonlrvania zadań publicznych Powiatu wynikajacych
z pżepisów pmwa. popźez łłączenic w ich lea}izację organizacji pozarządowyclr,

c) Wvkorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych.

d) integracja podlniotów realizujących zadania publiczne,

e) rvspieranie inicjat}.!ł,. tlowatorskich pomysłów i rozwiązń zrłiększających ś.tiadonośc
społęczcństwa ob).!vatelskiego.
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t) racjonalnc wykorzystanie publicznyclr środków finansoł,ych dla realizacji powyżej
określonych celórv.

Rozdzial 3
Podmiotv-- Programu

§1
W lealizacji plogfamu uczestniczą:

1. Organizacje oraz in c podmioty realizujące sferę Zadań publicznych na terenie Powiatu lub dla
jego mieszkańców.

2. Rada Powiatu Kamiennogórskiego i jcj komisje. w zaklesie w}tyczania polityki społecznej
i finansolvej Po\ł,iatu oraz prior},tetów w sferzc rł,spółpracy Z organizacjami.

3, Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego w zakresie realizacii polityki lvyyczone,j przez Radę
Porviafu Kamiennogórskiego, przyznaje dotacjc oIaZ udziela innych fom wsparcia
organizacjom.

Rozdział ,|
Zasad}" §spółpracy

§5
Podejnrując współpracę z organizacjami Poł,iat będzic kierować się zasadalrril

1) ponocniczości - Powiat powierza orga izacjorn lealizację zadań własnych, a organizacje
zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profcsjonalny i tenninowy;

2) sulvelenności stron stosunki między Po$iatcm a organjzacjarni kształtowane będą
Z poszanowaniem wza,jennęj autonomii i niezaleźności rv srvoje.j działalności statutorł,ej;

3) pafinerstwa - organiżaoje pozarządowe dobrorł.olnie uczestnicza w identyfikolvaniu
i definiowaniu problemów, których rozrviązy.rł,anic stanowi przędrniot wyyczo ych zadań
publicznych do realizacjil

'ł) efckt}ał,ności - Powiat, przy zlecaniu organizacjom zadań publicznych do lealizacji, dokonu.jc
rł.ybonr najefektpvniejszego sposobu wykolzystania środków publicznyclr, przestżcgając
zasad uczciwej konkurencji;

5) jawności wszystkie lnoźliwości lvspółpracy Porviatu z organizacja]ni są powszęchnie
wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresic stosowa ych procedur i krycriórv
podejrnowania declzji.

Rozdzial 5
Złkr€§ przedmiotowy programU

§ó
Obszar współpracy Powiatu i organizacji obejmujc sfcrę zadań publicznych, o któryclr rnowa w afi, ,ł

ust, 1 Usta\ł,y oraz w ań, 4 ust, l Ustawy z dnia 5 czerlvca 1998 L o samorządzie pou,iatowym
(t,j, Dz.U, z 2018 r. poz.995 z póż11, 

^n.).
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Rozdział 6
Form"Y łvśpólprac}

§7
Powiat podejmujc \ł,spółpracę Z organizacjami pozarządow}łni w następujących formach:

l. Zlęcanie organizac.jom realizac.ji zadń publicznych na zasadach określonych \ł, Ustawie
w formie powlerzenia 1ub wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na
dofi nansowanie ich rcalizacji.

2. Zlccanie organizacjom żadań w trybie i na zasadach okleślot]ych w ań. i9a Ustarvy lvraz
z dofinansowaniem tych Zadań,

3. Wzajemne informorvanie się o planowanych kierunkach działalności i realizorvanych zadaniach
publicznych, które będą realizowane oraz ogłaszanych konkursach i o sposobach ich
ro7stlzyglięć_

4. Konsulto§,anie projektów aktów prawa miejscowego w dziędzinach dotyczących działalnośoi
statutowej organizacji pozarządowych \ł,oparciu o Uch\ł,ałę Nr vi24i20l5 Rady Powiatu
Kamicnnogórskie8o z dnia 24 lutego 20l5 r.

5, Trvorzęnic. w niarę potlzeb, lvspóJnych zespołó\ł, o chalakterze doradcz)Ąn i inicjatyvnlm.
złożoiych z przedstał,icieli olganizacji oraz przedstarvicicli właściwych olganów aclministracji
publicznej,

6, Umólv o \łykonanie inicjat}$,y lokalnej na zasadach określonych w Ustau,ie oraz Uchwale Nr
xxlI/83i2016 Rady Powiatu Kamienno8órskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. rv sprawie okeślenia
tlybu i szczęgóło\łych kryeriórv oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach
inicjat1.lly lokalnej,

7. Umów paftnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r, o zasaclach prowadzenia
polityki rozwoju (tj. DZ. U. z 2018 r.. poz. 130'7 z póź11. 

^n.),
8, Współpraca Powiafu z organizacjami obejmujc takźe dzialanie Powiatowej Społecznej Rady

ds, Osób Niepcłnosprawnych. Rada działa rl, oparclu o ustawę z dnia 27 sierynia 1997 r,

o rehabililacji za$.odowe.j i spolecznej oraz zatrudl aliu osób niepełnosprawnych (,j. Dz,U
Z 2018 r.. poz, 5lI z póż.n. zm.) olaz Rozporządzenie Ministra Gospodarki. Placy i Polityki
Społecznej z dnia 25 marca 2003 l, w spmwie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i
powiafo[.ych społecznych lad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U, Nr 62 poz. 560).
Koordynatorcm tyclr działańjesi Powiatowe centrum Pomocy RodZinic w Kamicnncj Córze,

Rozdział 7
PrioĘ,tełołe zadania publiczne

§8
1, Zadania publiczre przeł,idziane do realizacji $ roku 20l9 obejmują następującc obszary dz|ńań.,

a) lvspieranie i upowszechnianię kultury fizyczncj,

b) trLrystyka i kajoznawst§.o,
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c) kultura. sztuka, ochrona dóbr ku]tury i dziedzictwa,

d) pomoc społeczna. w tyn pomoc osobom niepehrosprawnym.

ę) ratowniciwo i ochrona ludności.

0 realizacja zadań z zakresu rehabilitac.ji społecznej i zalvodowej osób niepcłnosprarvnych,

g) nieodpłatna pomoc prawna.

2. W wyniku st\ł,icrdzcnia inrrych potrzeb 1okalnych lub na u7asadniony \\,niosek organizacji
Zarząd Powiatu Kaniennogórskiego może w drodze uchwały wskazać innę niż okreś]onę
w ust. 1 zadania, wymagającc realizacji, w ce]u ich zlecenia organizacjon na Zasadach
określonych w Ustawie,

Rożdzial 8
okres rcalżacji programu

§9
1. Program obowiązuje od 1stycznia2019r_do3] 8ludnia 2019 r.

2. Termin rcalizacji poszczególnych zadati określony będzie w waruŃach otwa ego konkursu
ol'eń na wsparcie rcalizacji zadań Powiatu w 20l9 r,,

Rozdział 9
sposób realizacji programu

§10
Współpraca PorviatLr z organizacjami w lamach Programu obejrnuje działania o chalakterze
fi nalsowlł,n i pozafi nansolvym :

1, Prowadzenie otwaftych konkursów ofert odblvających się rvg następujących zasad:

1) zleccnic realizacji zadań Porviafu orgalrizacjom po pźcplowadzeniu otwaftego konkulsu
ot'ert. ogłosu oncgo przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego,

2) Zarząd Powiatu Kaniet,nogófskiego pou,ołuje Komisje KoŃursową, któIcj zadanielll jest

ocena złoźonych ofcft oraz rekomendowanię ofert do udzie)enia dotacji.

3) 7łożone ofelty podlegają occnic fomralnej i mer}torycznej przcż Kornisję Konkursową.

4) decyzję o wyborze ofeń lvyłonionych ptzcz Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd
Powiatu Kamienno8órskiego lv drodze uchu,ały,

5) podjęta uchwała jest podslawą do zarł,arcia pomiędzy upolvażtrionyli przedstarvicielami
stron podejmujących wspólpracę pisemnych umó$, okeślających sposób i temin
przckazania dota.ji ,,raz jcj rozllczania,

2. Zlecanle rca]izacji zadania publiczncgo o charakterze lokalrryl lub rcgionaln;łn na wniosek
ofganizacji, na Zasadach i trybie określtlnlłn w ań, l9a Usta\\,y,
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3. Zamieszczanie infonnacji na tcmat organizacji na stronie intemetowej powiatuI www.kamienna-
gora.pl w zakładcc..Olganizacjcpozarządowc".

4. PlzekazyNanie informacji o zewnętrzlych możlirvościach finansou,ania Zadań olganizacji
z funduszy celorvych, fundacji pryqjatnych. środków utijnych. o dostępnych plogamaclr
pomocowych. szkoleniach, konferencjach 7a pośrcdnictwem poczty elektronicznej
oraz publikorvanie na stlonie internetowej powiatu: wwW.kamienna-qora.Dl.

5. Prolvadzcnie rvspólnych pźedsięwzicć. np, olganizacja konferencji, imprez kulturalnych
plomujących Polviat.

6. Udzieldrie rckolrrendaoji organizacjom współpracujących z Powiatem, którc ubiegają się
o dofinansowanic 7 ifurych źróclcł,

7, Ponoc lv narviązylt,aniu przcz organizacjc kontŃtów niędzynarodowych,

8, Udziclarlie przez Powiat. w miarę możliwości. wspalcia pozafinansowego dla organiuacji:
Wsparcia technicarcgo. organizac;,jnego i męl\'toryczlego (użyczenie sprzęluj udostępnienie sa1

w urzędzie, poradnictwo, doradztwo itp,),

9, Prowadzęnie i aktualizacja elektronicznej bMy danych dotyczącej organizacji. którc maja swoją
siedzibę na terenie powiatu kamiennogórskiego,

Rozdział 10
Wysokość środków planowanvch na l€alizację programu

§ 11

1. Okręśla się planowana wysokość środków §, 2019 roku na realizację zadań publicznych,
o których mowa w § 8 pkt 1 ppkt a) - e) w łącżnej \Ą,ysokości 77.000 zł. lv tlłrr 5.000 zl
do rozdysponowania w trybie art, l9a ustaw),,

2. \a realizację zadań z zakrcsu fehabilitacji społccznej i zarvodolve.j osób nicpchosprawnych
planuje się k§otę 5,000 zł (środki PFRo\).

3. \a bczpłatną pomoc prawną planuje się kwotę 62,l22 żł (dotacja Z budżetu pństwa),

Rozdzial 1 l
Sposób oceny realizacji programu

§12
l. Monitoring programu polega na zbicranirr opinii. wniosków, uwag oraz informacji wnoszonych

przez organizacje pozarządowe.

2. Mien kami efekt},\łności prograntr są:

1) liczba ofert zło;onych w otwańych konkursach ofcń.

2) liczba podmiotóu, programu współuczestniczących w realizacji zadari publicznych rł, 2019
Ioku.

3) liczba umów zarvańych W trybic ań. 19a ustawy.

4) rvysokość środków finansowych żaangaźowanych na realizację progranuL,
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5) liczba zadań zrealizowanych lv tamach programu.

Rozdziat l2
spo§ób trYorzenia programu oraz pźebieg konśultacji

§13
Program tworzonyjest w kilku etapach:

1, Prz}€otowanic pro.jektu prograIlu w oparciu o liste Zadń proponowaną przez
wydziałly'jednostki nrcr},tol,yczne Staloslwa PowiatoŃ,ego rv Kamienncj Górze-

2. Skierowanie projektu na posiedzcr,]je Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego. któfy zatwierdza go

r kierule do lon.ulta.ji .nolcczn)ch,

3. Konsultacje odb1.1l,ają się w opaTciu o Uch,.vałę Nr v/24l2015 Rady Polviatu
Kaniennogórskiego Z dnia 24 lutego 2015 r. \r sprawic u,plowadzenia RegularninLr konsultacji
ż lowiatową Radą Działalności Poź},tku Publicznego 1ub organizacjan,li pozarządowymi oraż
podmiotami w}miel,ionymi \ł, ar1. 3 ust. 3 ustawy o działalności poż},tku publicz ego

i o wolontariacie, projektów aktó§.prawa miejscorvego w dzieclzinach dotycżących działalności
statuto$,ęj tyc],] organizacji,

4, W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji projękt proglamu zostanie zalnics7c7on) nJ

silonie intcmcto\\,cj powiatu www.kamicnna-gora.pl, \ł,Zakładce organizacje pozaźądowc.
wyłozony do u,glądu rv Kancelarii ogólncj Starostwa Powiatowego w Kamienne,] Góżc oraz
odbędzie się otwartc spotkanie Z or8a izacjamj pozarządowyni,

5, Po zatwierdzęniu prze7 Zarzą Powiatu Kamiennogórskiego popra\ł,ek,luwag zgłoszonych
podczas konsu]tacji, proiekl prolramu Zostaje skielowany pod obrady Rady Porł,iatu
Kaniennogórskiego. która podejmuje stosowną uchwałę.

Rozdzial 13

Tryb powo\łvalia i zasady działania komisji konkursowych
do opiniowania ofeń w o§var§ch konkursach ofcrt

§ lł
1 , Zarząd Polviatu Kamiennogórskiego, po ogłoszeniu otwanęgo konkursu ofeft na realizacJę zadań

publicznych, pou,ołujc §.drodze uchlvały irnienly skład komisji konkursowej do opilliowania
Złożonych ofert,

2. Pracanri Komisji kieru,je Przewodniczący Komisji,

3, Temin i miejsce posiedzcnia Komisji określa Przewodniczący.

4, Komis,ja dokonuje oceny fonna]nej i ]neq,toryczrc.j ofefi. przyżnając określoną liczbą pu któ\\,.

zgodnie z warunkami określonyrri w ogłoszel,iu o koŃursie.

5. Komis.ja rea]izuje swoje działania. jeżeli u, posiedżeniu uczestniczy co na.jmnie.j połotva jej

składu,

6. Komisja podejmuje decyzjc zwykłą u,iększościq głosów. W prz}padku 1,ó$!ej liczby glosórv

roZstrzyga głos prZewodnicZącego.
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,7.

8.

9.

Konisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert. dokonuje nastcpujących
czvnności:

1 ) Zapoznaje się Z podniotami. które żłożyły ofeńy,

2) stwicrdza prawomocność posiedzcnia komisji.

3) ocenia Złożone ofeńy pod względem fonnaln)łn (poprawl,le wypeinienie ol'eńy oraz komplct
załącznikó\\.).

4) po zapoznaniu się Z merytoryczną treścią ofeń każdy czbnęk komisji konkurso,1vej dokonuje
ocetly męryolycznej określonej W ań. 15 ust.1 Ustawy. przyznając indlrvidualnie puŃty
oceny na Karcie Oceny, Zgodnie Z warunkami określol;mi w ogłoszeniu o koukursie,

5,) sporządza protokół i pż),goto\łujc dla Zarządu liste ol'eń. którlłu rckomenduje udzielenie
dotacji albo które uzyskały najwiekszą ilość puŃtóW podczas oceny mcr}tor)Cznej,

ostatecżnego wyboru najkorzystniejszych ofert \|łftz z decyz]ą rr rvysokości kwoty przyalancj
dotacji dokonuje Zarząd Powiotu Kamienno8órskiego.

Komisja ulega ruzrviqzanirr z dnięm zatwierdzenia przcz Zarząd Powiatu Kaniennogórskiego
lvlnikórv konkulsu.

Zarząd w składzic:

4.

5.

1, Jarosław Gęborys

2, Małgorzata Krzyszkorvska

3, Mariusz Mucwicki

Jan orzechowski

Ed},ta WrTostek

r7) "/#4
,,,..,, 1.,ll:-.l -,..,,,
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w spralvie przeprolvadzenia konsultacji
Kaniennogórskiego z organizacjalli


