
Uchwała nr
Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia .....

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku 

publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2021 stanowiących realizacją 

zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego.

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

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz „Programu 

współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie na rok 2021” stanowiącego Załącznik do Uchwały nr XXXI/233/2020 Rady 

Powiatu Kolskiego z dnia 29 października 2020 roku. Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, 

co następuje:

§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym 

i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2021 w zakresie działalności na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

§2
Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kolskiego

1. Starosta - Robert Kropidłowski

2. Wicestarosta - Sylwester Chęciński -

3. Członek Zarządu - Waldemar Banasiak - ...

4. Członek Zarządu - Zbigniew

5. Członek Zarządu - Henryk Tomczak -



Uzasadnienie

do uchwały nr

Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia ..

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) organ administracji 
publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym 
lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert. Wywołanie 
niniejszej uchwały jest realizacją art. 13, a załącznik do uchwały stanowi ogłoszenie 
o konkursie ofert.


