
Uchwala nr 146/2020 
Zarządu Powiatu Słupeckiego 

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu słupeckiego
o charakterze pożytku publicznego w 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 1,2, 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 578), Uchwały nr XVI/111/2019 r. Rady Powiatu 
Słupeckiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 
powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” oraz art. 13, 
w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) i w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 20 marca 2020 r. i w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 
r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 
491 ze zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 
z 2020 r., poz.566), Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się odwołać otwarły konkurs ofert na realizację zadań powiatu o 
charakterze pożytku publicznego w 2020 roku, określonych w „Rocznym programie 
współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, w zakresie:

1) działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) działalności w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 
młodzieży,
3) ochrony i promocji zdrowia,
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
6) turystyki i krajoznawstwa,
7) ratownictwa i ochrony ludności,
8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
10) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego i 
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupcy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu.



Uzasadnienie do
Uchwały nr 146/2020 Zarządu Powiatu Słupeckiego 

z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań powiatu słupecldego o charakterze pożytku

publicznego w 2020 r.

W związku z uchwałą nr 137/2020 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 26 lutego 2020 r. 
o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu słupeckiego o charakterze 
pożytku publicznego w 2020i\, oraz w związku z ogłoszeniem na terenie całego kraju epidemii, 
przedsięwzięcia zaplanowane w ofertach konkursowych nie mogą być zrealizowane.
Powodem jest to, że mają one charakter imprez, konkursów, treningów, zawodów, 
wycieczek, spotkań, co jest niezgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz.566).
W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.

ej Grzeszczak


