
UCHWAŁA NR 48/270/20

ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO

z dnia 13 stycznia 2020 r.

w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Powiatu

Rawickiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku

2020.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 4, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn.

zm.) oraz Uchwały Nr XV/126/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie

przyjęcia  „Programu  współpracy  Powiatu  Rawickiego  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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020”, Zarząd

Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§  1.  Ogłasza  się  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Powiatu  Rawickiego

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020, którego

treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, zamieszczona zostanie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz,

3) na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Rawickiego www.powiatrawicki.pl .

§ 3. Za przeprowadzenie procedury konkursowej, dokonanie oceny formalnej i merytorycznej ofert

zakwalifikowanych do postępowania konkursowego oraz przedłożenie pisemnej opinii Zarządowi

Powiatu Rawickiego, odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa, która została powołana odrębną

Uchwałą Zarządu Powiatu Rawickiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Rawickiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Rawicki

(-) Adam Sperzyński

http://www.powiatrawicki.pl/


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 48/270/20 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 13 stycznia 2020 r.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Powiatu Rawickiego z zakresu kultury,  sztuki,  ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego

w roku 2020 jest  realizacją regulacji  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/126/19

Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy

Powiatu Rawickiego 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 (Dz.

U. z 2019 r.,  poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020”. Mając na uwadze powyższe oraz ustawowy

obowiązek współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, działającymi w

sferze pożytku publicznego, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Naczelnik

Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju

(-) Maria Wojtkowiak


