
UCHWAŁA NR XCIX/353/2012 

ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO 

 

z dnia 31 grudnia 2012 r.  

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2013 na wykonywanie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2013 r. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania 

tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  

i kulturowej, pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na ziemiach noteckich”. 

Na podst. art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001 

r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),  art. 15 ust. 2 pkt 2h, 2i, 2j, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Uchwały nr XCVI/339/2012 Zarządu 

Powiatu Nakielskiego z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie 

zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2013 roku przez organizacje pozarządowe 

oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, uchwala się, co następuje: 

§1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert nr 6/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań powiatu nakielskiego w 2013 r. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Powstanie 

Wielkopolskie 1918-1919 na ziemiach noteckich”. 

§2. Wyniki konkursu nr 6/2013 określa lista rankingowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§3. Przyznaje się dotacje w kwocie – 11 435,00 zł. 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nakielskiemu. 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta 

Tadeusz Sobol...................................................... 

Wicestarosta 

Andrzej Kinderman  .............................................. 

 

Pozostali członkowie Zarządu: 

 

Leszek Gutkowski  ................................................ 

 

Jarosław Schulz...................................................... 

 

Antoni Zbylut  ..........................................................  

 

 



UZASADNIENIE 

 

Uchwałą nr XCVI/339/2012 Zarząd Powiatu Nakielskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 

6/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2013 r. w zakresie 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na ziemiach noteckich”. 

Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią przeznaczył na niniejszy konkurs kwotę 15.000 zł. 

W ramach ogłoszonego konkursu ofert nr 6/2013 wpłynęły 4 oferty, które spełniały wymogi formalne.  

Zarządzeniem Starosty Nakielskiego powołana została komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu 6/2013, która zgodnie z przyjętymi procedurami dokonała oceny nadesłanych ofert.  

Przy ocenie ofert komisja brała pod uwagę merytoryczną wartość zadania, zaangażowanie społeczności oraz budżet 

zadania.  

Komisja przekazała Zarządowi Powiatu Nakielskiego zbiorczy wykaz ofert wraz z oceną punktową i propozycją 

wysokości dotacji. Zarząd Powiatu Nakielskiego na tej podstawie dokonał rozstrzygnięcia konkursu nr 6/2013  

poprzez przyznanie dotacji celowych. 

 


