UCHWAŁA Nr 407/17
ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach
otwartego konkursu ofert na nabór partnera/-ów w celu realizacji projektu konkursowego
w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.), art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014 – 2020( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu
ofert na nabór partnera/-ów w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
§2
W skład komisji konkursowej, o której mowa w § 1 powołuje się następujących przedstawicieli Zarządu
Powiatu Obornickiego:
1) Zofia Kotecka – Członka Zarządu Powiatu Obornickiego,
2) Piotra Sitka – Sekretarza Powiatu Obornickiego,
3) Urszulę Bak – Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia w Starostwie
Powiatowym w Obornikach.
§3
Na przewodniczącego komisji konkursowej wyznacza się Urszulę Bak.
§4
Komisja opiniuje wybór partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn.
zm.), z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. Komisja opiniując wybór, jest
obowiązana w szczególności do uwzględnienia przy opiniowaniu partnera/-ów: zgodności działania
potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w
realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Obornickiemu.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
(-) Adam Olejnik

