
Uchwała Nr  818/22

Zarządu Powiatu w Wieluniu

 z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu  ofert na realizację w roku 2022 zadania

publicznego z zakresu organizacji i koordynacji współzawodnictwa sportowego szkół

ponadpodstawowych Powiatu Wieluńskiego w zakresie dyscyplin ujętych w kalendarzu

imprez Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w 2022 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym  (t.j.  Dz.  U.  z 2022  r.  poz.  528) art.  13  ustawy  z  dnia  24 kwietnia  2003  roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j.  Dz. U. z 2020 r.  poz.  1057, z 2021 r.
poz. 1038, 1243, 1535) oraz §8 ust. 2, pkt  2 Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku
2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art.  3  ust.  3  ustawy
z dnia  24 kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie  stanowiącego
załącznik  do  Uchwały  nr  XLVI/263/21 Rady  Powiatu  w  Wieluniu  z dnia  29  listopada  2021
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2022 z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, uchwala się, co następuje:

§1.  1. Ogłasza  się  konkurs  ofert  na  realizację  w  2022  roku  zadania  publicznego  

z  zakresu  organizacji  i  koordynacji  współzawodnictwa  sportowego  szkół  ponadpodstawowych

Powiatu Wieluńskiego w zakresie dyscyplin ujętych w kalendarzu imprez Łódzkiego Szkolnego

Związku Sportowego w 2022 roku.

        2. Treść ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Ogłoszenie  o konkursie,  o  którym mowa w §1 zamieszczone zostanie  w Biuletynie

Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej  i  na  tablicy  ogłoszeń  Starostwa  Powiatowego

w Wieluniu.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wieluńskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Marek Kieler                                               …………………………………..

2. Henryk Wojcieszak                                               ……………………………………

3. Łukasz Dybka ..…………………………………..

4. Jakub Jurdziński                                                     ..…………………….………………..                     


