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UCHWAŁA NR CXX/368/2018 

ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH 

z dnia 2 lutego 2018 r. 

w sprawie trybu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz szczegółowego zakresu 

rzeczowego zadania publicznego zleconego do realizacji 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) oraz § 6 pkt 8 lit. b i § 

13 pkt 1 uchwały Nr XXXI/178/17 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 listopada 2017 r. oraz 

uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Suwalskiego 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 2018 rok uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Zleca się do realizacji zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej w 2018 r. pn. „Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego 

w 2018 roku”.  

§ 2.  Zadanie publiczne, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:  

1)przygotowanie i organizację co najmniej jednej imprezy w tenisie stołowym dla dzieci 

i młodzieży z terenu powiatu suwalskiego, 

2)przygotowanie i organizację co najmniej czterech imprez w grach zespołowych (po dwie dla 

dziewcząt  i chłopców) z terenu powiatu suwalskiego, 

3)przygotowanie i organizację co najmniej sześciu imprez lekkoatletycznych (po trzy wiosną 

i jesienią) skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu powiatu suwalskiego, 

4)przygotowanie i organizację co najmniej czterech imprez halowych w grach zespołowych (po 

dwie dla dziewcząt i chłopców) z terenu powiatu suwalskiego, 

5)przygotowanie i organizację co najmniej dwóch imprez lekkoatletycznych o charakterze 

integracyjnym, z udziałem osób niepełnosprawnych z terenu powiatu suwalskiego, 

6)przygotowanie i organizację co najmniej jednej imprezy halowej w grach zespołowych 

o charakterze integracyjnym, z udziałem osób niepełnosprawnych z terenu powiatu 

suwalskiego, 

7)przygotowanie i organizację co najmniej dwóch imprez sportowych w biegach przełajowych 

(wiosną  i jesienią) skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu powiatu suwalskiego, 

8)przygotowanie i organizację co najmniej dwóch imprez sportowych o charakterze zespołowym 

dorosłym mieszkańcom powiatu, w tym co najmniej jednej imprezy sportowej w ramach ligi. 

§ 3. 1. Otwarty Konkurs ofert przeprowadzi Komisja Konkursowa w składzie: 

1)Witold Kowalewski - Przewodniczący Komisji, 

2)Grażyna Kuklińska – Wiceprzewodnicząca Komisji, 

3)Cieśluk Barbara – Sekretarz Komisji, 

4)Anna Wizgo – Członek Komisji, 

5)Mariusz Zalewski – Członek Komisji. 

2. Tryb pracy Komisji Konkursowej określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały  

nr CXX/367/2018 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie 

szczegółowych zasad przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

z zakresu  kultury fizycznej. 
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§ 4. Określa się:  

1)wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 26.500,00 zł,  

2)termin realizacji zadania - 1 marca -  31 grudnia 2018 r.,  

3)termin składania ofert - do 26 lutego 2018 r.,  

4)termin rozpoczęcia prac Komisji z dniem ogłoszenia przez Zarząd Powiatu otwartego konkursu 

ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. pn. "Organizacja imprez sportowych na 

terenie powiatu suwalskiego w 2018 roku". 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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