
 
 

UCHWAŁA NR CLXVI/63/12 
 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU  
 z dnia 12 stycznia 2012 r.  

 
 

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych                
w 2012 roku 

 
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4, art. 11,  art. 13 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (tekst 
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)  oraz  Uchwały Nr 94/XII/11 Rady Powiatu  
w Otwocku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu 
Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego  na 2012 rok uchwala się, co następuje: 

 
 § 1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na wsparcie zadań publicznych w 2012 roku 
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 
 

§ 2. Rodzaj, zakres, terminy i warunki realizacji zadań będących przedmiotem 
konkursów określają ogłoszenia stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Na wsparcie wykonania zadań wybranych w ramach konkursów, określonych         

w załącznikach do niniejszej uchwały, Zarząd Powiatu przeznacza następujące środki 
finansowe: 

1) w rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej do kwoty  20.000,00 zł; 
 
§ 4. Termin składania ofert został określony w ogłoszeniach i nie jest krótszy  

niŜ 21 dni od ukazania się ostatniego ogłoszenia.  
 
 §5. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu, odpowiedzialnemu 
za realizację zadań w sferze kultury fizycznej i sportu. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

   Przewodnicząca Zarządu             Członek Zarządu 
    Bogumiła Więckowska                                                   Grzegorz Michalczyk  

1. ................................................                                              4. ........................................ 
              Wicestarosta                            Członek Zarządu 

      Mirosław Pszonka          Krzysztof Szczegielniak  
2. ...............................................                                               5. ............................................. 

        Członek Zarządu 
          Janusz Budny  

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

 
 



 
Uzasadnienie 

 
Stosownie do art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności poŜytku publicznego  
i  o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) organ administracji 
publicznej, zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym 
lub innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powołanej wyŜej ustawy ogłasza  otwarty 
konkurs ofert. 
Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia postępowań konkursowych. 

 
 
                                                                                   Przewodnicząca Zarządu  
 

                                                                          Bogumiła Więckowska   
       


