
UCHWAŁA NR XCVI/339/2012 

ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO  

 

z dnia 4 grudnia 2012 r.  

 

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.  

 

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. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o  wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§1. Ogłasza się następujące otwarte konkursy ofert  na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

Powiatu Nakielskiego w 2013 roku: 

1) konkurs nr 1/2013 – na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego  

w 2013 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Sport”, którego regulamin 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;    

2) konkurs nr 2/2013 – na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego  

w 2013 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz promocji i organizacji wolontariatu, pod nazwą „Zdrowie  

i wolontariat”, którego regulamin stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) konkurs nr 3/2013 – na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego  

w 2013 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „Kultura  

i dziedzictwo narodowe”, którego regulamin stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) konkurs nr 4/2013 – na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego  

w 2013 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych tzn. Program Małych 

Dotacji na rzecz realizacji projektów odnowy wsi powiatu nakielskiego w 2013 r., pod nazwą „Odnowa wsi”, 

którego regulamin stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 

5) konkurs nr 5/2013 – na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego  

w 2013 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także turystyki  

i krajoznawstwa, pod nazwą „Ekologia i turystyka”, którego regulamin stanowi załącznik nr 5 do niniejszej 

uchwały; 

6) konkurs 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”, którego regulamin stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

§2. Ostateczny termin składania ofert dla konkursów 1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013 i 5/2013 ustala się na dzień  

18 stycznia 2013 r. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Punktu Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego 

w Nakle nad Notecią lub data stempla pocztowego. 

 



§3. Ostateczny termin składania ofert dla konkursu 6/2013 ustala się na dzień 27 grudnia 2012 r.  O zachowaniu 

terminu decyduje data złożenia oferty do Punktu Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. 

§4. Ogłoszenia o konkursach zamieszczone zostaną: 

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, 

2) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią www.powiat-nakielski.pl w zakładce 

„organizacje pozarządowe”, 

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nakielskiemu. 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Starosta 

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

Wicestarosta 

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

 

Pozostali członkowie Zarządu 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.powiat-nakielski.pl/


 

UZASADNIENIE 

 

 Celem ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

powiatu nakielskiego w 2013 r. roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego jest wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu nakielskiego w następujących  zakresach: 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

2) ochrony i promocji zdrowia oraz promocji organizacji wolontariatu, 

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

4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych tzn. Program Małych Dotacji na rzecz 

realizacji projektów odnowy wsi powiatu nakielskiego w 2013 roku, 

5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także turystyki i krajoznawstwa, 

6) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

  

 Organizacje pozarządowe są dla powiatu nakielskiego bardzo ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych, 

ponieważ w sposób efektywny realizują działania niemal w każdym obszarze życia społecznego.  Współpraca jednostek 

samorządowych z organizacjami pozarządowymi stwarza szansę na lepsze zorganizowanie wspólnego celu, jakim jest 

poprawa jakości życia mieszkańców powiatu nakielskiego. Celem otwartego konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert 

realizacji zadań publicznych. 

Podstawą prawną ogłoszenia konkursów jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznym  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XXIV/282/2012 Rady Powiatu 

Nakielskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. 

 Środki na powyższy cel zostały zaplanowane w projekcie budżetu powiatu nakielskiego na 2013 rok w kwocie 

150.000 zł.  

 

 


