
UCHWAŁA NR 9/46/19
ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie powierzenia, 
zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz 

turystyki

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j.Dz.U.2018.450 ze zmianami) oraz uchwały Nr 2/7/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 
2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku w formie powierzenia 
zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki, 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Nr 2/7/18 Zarządu Powiatu 
Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2018 roku na wykonywanie w 2019 roku w formie powierzenia zadań publicznych 
będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki do Starostwa 
Powiatowego w Kościanie wpłynęły 3 oferty.

§ 2. Wykaz ofert wybranych na wykonywanie zadań wskazanych w § 1, które spełniają wymogi określone 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. 2018.450 ze 
zmianami) oraz wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym:

1) w zakresie kultury fizycznej - stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2) w zakresie turystyki - stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, 
w siedzibie Zarządu Powiatu Kościańskiego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej powiatu kościańskiego http://www.powiatkoscian.pl.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kościańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu

Henryk Bartoszewski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 9/46/19

Zarządu Powiatu Kościańskiego

z dnia 14 stycznia 2019 r.

Wykaz ofert wybranych w postępowaniu konkursowym na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

nr 
sprawy- 
ofertyl.p.

524.7

oferent nazwa zadania kwota 
dotacji 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania   56 000

Wysokość środków rozdysponowanych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu 56 000
1. 1. Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy w Kościanie
ul. Gostyńska nr 38
64-000 Kościan

Organizacja zawodów sportowych dla 
dzieci i młodzieży z terenu powiatu 
kościańskiego

44 000

2. 2. Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe
w Kościanie
ul. Gostyńska nr 38
64-000 Kościan

Usportowiony Powiat Kościański w roku 
2019 12 000
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 9/46/19

Zarządu Powiatu Kościańskiego

z dnia 14 stycznia 2019 r.

Wykaz ofert wybranych w postępowaniu konkursowym na realizację zadania z zakresu turystyki

nr 
sprawy
- ofertyl.p.

524.6

oferent nazwa zadania kwota 
dotacji 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania   3 000

Wysokość środków rozdysponowanych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu 3 000
1. 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze - Oddział
w Kościanie
ul. Wały Żegockiego nr 2
64-000 Kościan

Utrzymanie, poprawa, wymalowanie 
i rozwój sieci szlaków turystycznych na 
terenie powiatu kościańskiego 3 000
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Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Kościańskiego uchwałą Nr 2/7/18 z dnia 3 grudnia 2018 roku ogłosił konkurs ofert na
wykonywanie w 2019 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu
powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

Zgodnie z ogłoszeniem oferty zostały ocenione pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych i przekazane celem dalszej oceny komisji konkursowej. Uchwałą nr 5/22/18 Zarządu Powiatu
Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku została powołana komisja konkursowa, która oceniła oferty pod
względem merytorycznym, kierując się zasadami określonymi w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. 2018.450 ze zmianami) oraz kryteriami zawartymi
w ogłoszeniu konkursowym. Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 4 stycznia 2019 roku. 

Zarząd Powiatu Kościańskiego na podstawie przedłożonej przez komisję konkursową oceny ofert
i proponowanego podziału środków dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Kościan, 7 stycznia 2019 roku 
Opracowanie: 
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 
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