
              UCHWAŁA Nr ………………. 

          ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO                                                                        

z dnia ……………….. 2022 r. 
 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe w 2022 roku 

 

 

  Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 19 i art. 13 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 10571) uchwala 

się, co następuje: 

 

         § 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert nr 5 na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, w zakresie  

turystyki i krajoznawstwa . Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały. 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Świeckiego 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

    Członkowie Zarządu: 

 

1. ....................................... Przewodniczący Zarządu 

        Franciszek Koszowski 

 ......................................... 

2. .......................................    Barbara Studzińska 

        Józef Gawrych 

 

3. ....................................... 

        Ryszard Pacek 

 

4. ....................................... 

        Zbigniew Kapusta 

 

 

 

 

 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1243 i poz. 1535 

 



 

Uzasadnienie 

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały  Nr XXXVI/221/21 

Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 października 2021 roku w sprawie uchwalenia 

Programu Współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”, 

Wydział Współpracy i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Świeciu przedkłada 

Zarządowi Powiatu projekt uchwały dotyczący ogłoszenia konkursu ofert nr 5 na realizację 

zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Realizacja zadania  przez 

organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu, pozwoli w bardzo szerokim stopniu 

wspomóc ich działalność aktywizując poszczególne grupy społeczne. 

Treść konkursu ofert umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Świeciu – w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń 

oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świeciu.  

  

 


