Uchwała Nr 161/2019
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie finansowanych z budżetu powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego w 2020 roku.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 688, ze zm.)
i uchwały Nr XIV/97/2019 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 3.12.2019 r. roku w sprawie
uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, Zarząd
Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu:
1) działalności wspierania osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
4) turystyki i krajoznawstwa;
5) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
6) edukacji ekologicznej, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
§ 2. 1. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadań wraz
z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% kosztów realizacji zadania.
§ 3. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert stanowią załączniki do uchwały:
1) załącznik nr 1 dla działań z zakresu działalności wspierania osób niepełnosprawnych
i w wieku emerytalnym;
2) załącznik nr 2 dla działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
3) załącznik nr 3 dla działań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu;
4) załącznik nr 4 dla działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa;
5) załącznik nr 5 dla działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego;
6) załącznik nr 6 dla działań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Czarnkowsko-Trzcianeckiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr 161/2019
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 688, ze zm.) organ administracji publicznej zamierzający
zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zawiera m.in.
rodzaje zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, termin i warunki
realizacji zadań, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert. Otwarty konkurs ofert ogłaszany jest na
stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na platformie generatora Witkac.pl
oraz w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie
ogłoszeń.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

