
UCHWAŁA NR 310/2021 
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO 

z dnia 29 lipca 2021 r. 

w sprawie wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadania publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu kultury fizycznej 

i turystyki pn. „Organizacja aktywnego spędzania wolnego czasu dla turystów 
i mieszkańców powiatu chodzieskiego” w 2021 r. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.) Zarząd 
Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
Powiatu Chodzieskiego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Organizacja aktywnego 
spędzania wolnego czasu dla turystów  i mieszkańców powiatu chodzieskiego” w 2021r.  

2. Dokonuje się wyboru oferty Nr 1 „Organizacja Rajdu Ceramików. Edycja 56"  i udziela 
się dotacji w wysokości 3 800,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chodzieskiemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Starosta Mirosław Juraszek...........................................  
 

 Wicestarosta Mariusz Witczuk......................................  
 

 Członkowie:  Kinga Buszkiewicz ............................................................  
 Magda Jankowska ............................................................ 
 Adrian Urbański ................................................................ 
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Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 
publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu kultury fizycznej i turystyki 
pn. „Organizacja aktywnego spędzania wolnego czasu dla turystów                        
i mieszkańców powiatu chodzieskiego” w 2021r. 

1. „Organizacja Rajdu Ceramików. Edycja 56”. 

 

Lp. Oferent Maksymalna do 
uzyskania 

liczba punktów 
 

Liczba punktów 
przyznanych 

przez Komisję 
Konkursową  

Propozycja Komisji 
Konkursowej 

 
1. 

 
Polskie Towarzystwo 

Turystyczno – 
Krajoznawcze Oddział 

w Chodzieży. 

 
270 

 
231 

 

 
Przyznać dotację w 

wysokości 3 800,00 zł  

 
2. 

- - - - 

 
3. 

- - - - 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr 310/2021
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 29 lipca 2021 r.
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UZASADNIENIE 
 
 
do Uchwały Nr 310/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 lipca 2021 w sprawie wyboru 
oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 
Powiatu Chodzieskiego z zakresu kultury  fizycznej i turystyki pn. „Organizacja aktywnego 
spędzania wolnego czasu dla turystów  i mieszkańców powiatu chodzieskiego”w 2021r.  
 
Zarząd Powiatu Chodzieskiego w dniu 09 lipca 2021r. podjął uchwałę nr 301/2021 w sprawie 
powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w trybie otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania  publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu kultury fizycznej i 
turystyki pn. „Organizacja aktywnego spędzania wolnego czasu dla turystów i mieszkańców 
powiatu chodzieskiego” w 2021r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 
 
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert były działające w zakresie kultury fizycznej i 
turystyki organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3  ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Na konkurs ofert, w wyznaczonym terminie, wpłynęła jedna oferta. Oferta spełnia warunki 
określone w ogłoszeniu. Oceny złożonej oferty dokonała Komisja Konkursowa powołana Uchwała 
Nr 301/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 09 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania  publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. 
„Organizacja aktywnego spędzania wolnego czasu dla turystów i mieszkańców powiatu 
chodzieskiego” w 2021r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 
 
Decyzję o wyborze oferty oraz udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Chodzieskiego. Z 
uwagi na powyższe zasadnym pozostaje wywołanie niniejszej uchwały. 
Uchwała rodzi skutki finansowe w wysokości 3 800,00 zł. Środki finansowe zaplanowane zostały 
w budżecie powiatu na rok 2021 w dz. 750, rozdz. 75075, § 2360. 
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