
 

 

UCHWAŁA NR  320/1145/2023 

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU 

z dnia 17 marca 2023 roku 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r.  o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz  art. 13 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), w związku z §10 pkt 1 załącznika do uchwały  

Nr LVI/359/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 października 2022 roku w sprawie 

przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, Zarząd 

Powiatu w Myśliborzu  uchwala, co następuje: 

 

 § 1.1 Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku w zakresie: 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

2) ochrony i promocji zdrowia, 

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

6) porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

7) promocji i organizacji wolontariatu.  

2. Treść ogłoszenia konkursowego na realizację zadań wymienionych w ust. 1, stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały.  

 § 2. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, na stronie internetowej Powiatu Myśliborskiego oraz 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu. 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu. 

 § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Zarządu 

Andrzej Potyra 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Uchwała dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie wspierania                                                

i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, nauki, szkolnictwa 

wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                               

i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, porządku                      

i bezpieczeństwa publicznego oraz promocji i organizacji wolontariatu. 

 Zgodnie z art. 13 ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) organ administracji 

publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym 

lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert.  

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Powiatu jest 

zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


