Uchwała Nr 121/2020
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 31 marca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań
Powiatu Radziejowskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7,8 i 21 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.1) oraz art. 11,
13, 14, 15, 16, 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.2) oraz uchwały
XI/100/2019 Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia
„Rocznego

programu

współpracy

Powiatu

Radziejowskiego

z

organizacjami

pozarządowymi na rok 2020”, uchwala się co następuje:
§

1.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 109/2020 Zarządu Powiatu w

Radziejowie z dnia 29 stycznia 2020 r.
wykonanie

zadań

publicznych

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na

związanych

z

realizacją

zadań

Powiatu

Radziejowskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale VI. pkt.2. otrzymuje brzmienie:
„2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 maja 2020
roku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1571 i 1815
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz.1570

UZASADNIENIE
Podstawą do zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursy ofert na
wykonanie zadania publicznego jest wprowadzony przez Rząd RP stanu zagrożenia
epidemicznego na terenie całego kraju. W związku z tym zadania przewidziane w
harmonogramach ofert nie mogą zostać zrealizowane w prognozowanych terminach.

