
UCHWAŁA NR 20/2021 
ZARZĄDU POWIATU STARACHOWICKIEGO 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
zleconych przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2021r. 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/193/2020 Rady Powiatu 
w Starachowicach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. Zarząd Powiatu 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Stwierdza się, że w ramach konkursu ogłoszonego Uchwałą nr 167/2020 Zarządu Powiatu 
Starachowickiego z dnia 23 grudnia 2020  roku do Starostwa Powiatowego w Starachowicach wpłynęły 
74 oferty od  organizacji pozarządowych  na wykonanie zadań własnych Powiatu Starachowickiego w 2021  
roku. 

2. Wykaz ofert, które spełniają wymogi konkursowe i zostały zarekomendowane przez Komisję 
Konkursową do realizacji zadań oraz ofert odrzuconych stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Zatwierdza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez 
Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wicestaroście. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Zarządu 
 
 

Piotr Babicki 

Wicestarosta Dariusz Dąbrowski ................................................................................ 

Członkowie Zarządu: 
 

Jerzy Materek ................................................................................ 

Robert Sowula ................................................................................ 

Ryszard Nowak ................................................................................ 
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Uzasadnienie

W oparciu o Uchwałę Nr XXVI/193/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, Uchwałą nr 167/2020 Zarządu Powiatu
Starachowickiego z dnia 23 grudnia 2020 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert. W ramach
ogłoszonego konkursu na wykonanie zadań własnych Powiatu w 2021 roku, w terminie do 22 stycznia
2021 roku do Starostwa Powiatowego w Starachowicach wpłynęły 74 oferty.

Komisja Konkursowa zarekomendowała Zarządowi Powiatu najkorzystniejsze oferty, złożone przez
organizacje pozarządowe na realizację przedmiotowych zadań.

Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

Michał Gutowski
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