
Uchwała Nr 109/2020 

Zarządu Powiatu w Radziejowie 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

 

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 późno 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. Ogłasza się następujące otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań  

publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2020 r. przez 

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku  

publicznego:  

1) Konkurs ofert nr 1/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych  

z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej,  

sportu i turystyki pod nazwą „Wspieranie rozwoju kultury fizycznej, sportu  

i turystyki” 

2) Konkurs ofert nr 2/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych  

z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2020 r. w zakresie kultury, sztuki,  

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Wspieranie  

przedsięwzięć artystycznych wzbogacających dorobek kulturalny i artystyczny  

regionu”.  

§ 2. Ogłoszenie o konkursach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 stanowi  

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Ogłoszenie o konkursach publikuje się poprzez ich zamieszczenie:  

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;  

2) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radziejowie; 

                                                           
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1571 i 1815 

2
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz.1570 



3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radziejowie.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Podstawa prawną ogłoszenia konkursu są przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia  

2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.  

688 z późno zm.), określające procedury zlecenia realizacji zadań publicznych  

organizacjom pozarządowym lub podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy.  

Priorytetowe obszary zadań publicznych na rok 2020 określone zostały  

w „Rocznym programie współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami  

pozarządowymi na rok 2020” przyjęte uchwałą Nr XII 100/2019 Rady Powiatu  

z dnia 27 listopada 2019 r.  

 

Celem ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań  

publicznych Powiatu Radziejowskiego w 2020 r. jest wyłonienie ofert i zlecenie  

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań  

publicznych w zakresie:  

1) kultury fizycznej, sportu i turystyki;  

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

 

W budżecie Powiatu Radziejowskiego na rok 2020 zostały zaplanowane  

środki finansowe w wysokości 20 000 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych  

realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert przez organizacje pozarządowe  

oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.  

 


