
UCHWAŁA Nr 68/20/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 15 lutego 2021 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych 

z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej 

 

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

 
 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1.1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań samorządu powiatowego w roku 2021 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 „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej”. 

2. Treść ogłoszeń stanowią załączniki nr 1 i 2 do uchwały. 

 § 2. Ogłoszenia konkursów, o których mowa w § 1 ust. 1 zamieszczone zostaną w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Grudziądzkiego, a także w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu: 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Jan Kowarowski 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Uchwała dotyczy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych 

z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego” oraz „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. 

Ponadto stanowi wypełnienie zapisów uchwały XX/47/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 

25 listopada 2020 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2021”. 

Ogłoszenie konkursu ofert umożliwi wyłonienie organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art.. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w 2021 roku 

realizować będą zadania publiczne ww. sferach. 

Ogłoszenie dotyczące konkursów ofert, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zostanie zamieszczone 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.powiatgrudziadzki.pl, a także w siedzibie organu 

administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego jest zasadne. 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

http://www.powiatgrudziadzki.pl/

