
UCHWAŁA Nr 74/37/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia 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. 15 ust. 1, 2g, 2h i 2j 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.  Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań samorządu powiatowego w roku 2021 w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

           § 2.  Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań samorządu powiatowego w roku 2021 w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

w brzmieniu jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

           § 3.  Środki na realizację niniejszej uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Grudziądzkiego 

na rok 2021. 

           § 4. Z wybranymi podmiotami, o których mowa w § 1 i § 2, zostaną  podpisane umowy określające 

zakres i warunki realizacji zadań publicznych. 

           § 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu. 

           § 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej 

www.powiatgrudziadzki.pl 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 



Uzasadnienie 

W ramach ogłoszonego na podstawie 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) przez Zarząd Powiatu 

Grudziądzkiego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych organizacji pozarządowych złożyło 

swoje oferty w zakresie: 

1. Na wykonanie zadań w zakresie , Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego’’ 

złożono 4 oferty. Na realizację ww. zadania w budżecie powiatu na rok 2021 przeznaczono kwotę 

w wysokości 12 000,00 zł. 

2. Na wykonanie zadań w zakresie ,,Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej’’ złożono 8 ofert. 

Na realizację ww. zadania w budżecie powiatu na rok 2021 przeznaczono kwotę w wysokości 

21 000,00 zł. 

  W dniu 23.03.2021 r. Komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 68/19/2021 Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego z dnia 15 lutego 2021 r. rozpatrzyła złożone oferty i wyłoniła zadania, proponując 

jednocześnie wysokość dotacji na ich realizację. 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 


