
 

Uchwała Nr 112 /2019 

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2020 rok 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 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  

ze zmianami), § 12 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu 

Leszczyńskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

działającymi w sferze pożytku publicznego na 2020 rok, Zarząd Powiatu Leszczyńskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Leszczyńskim 

na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, obejmujący zadania dotyczące: 

 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

3) turystyki i krajoznawstwa, 

4) promocji i ochrony zdrowia. 

 

§ 2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Leszczyńskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Członkowie Zarządu:                                          

         STAROSTA 

 

(-) Maciej Wiśniewski    

                     (-) Jarosław Wawrzyniak 

(-) Grzegorz Brzeskot   

 

(-) Rafał Jagodzik             

 

(-) Marian Mielcarek        

 

 



Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 112 /2019 

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2020 rok 

 

 

 Wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań publicznych przez organy jednostek 

samorządu terytorialnego dla uprawnionych podmiotów, odbywa się po przeprowadzeniu 

otwartego konkursu ofert na realizację tych zadań, zgodnie z zapisem art. 11 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 688 ze zmianami). Zadania dotyczące kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz 

promocji i ochrony zdrowia zawarte w ogłoszeniu o konkursie są zgodne z zapisami  

art. 4 wyżej powołanej ustawy. W ogłoszeniu, które stanowi załącznik do Uchwały 

zamieszczono niezbędne dla podmiotów informacje dotyczące konkursu tj. sfery zadań 

publicznych, wysokości środków publicznych przeznaczonych na ich realizacje, terminy 

realizacji zadań, terminy składania ofert, kryteria oceny ofert, wykorzystania dotacji, formie 

ofert, wkładzie własnym przy wsparciu zadania i miejscu ogłoszenia wyników konkursu. 

Uchwała wraz z załącznikiem (ogłoszenie) zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Lesznie, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  

w Lesznie oraz na stronie internetowej Powiatu Leszczyńskiego.  

 Zgodnie z zapisem § 12 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu 

Leszczyńskiego z dnia 26 września 2019 r w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

działającymi w sferze pożytku publicznego na 2020 rok, Zarząd Powiatu upoważniony jest do 

ogłoszenia konkursu. 

 Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

(-) Izabela Nowak 

Zastępca Naczelnika 

Wydziału Organizacyjnego, Oświaty 

i Spraw Społecznych 

 

 

 


