
 

 
 

Uchwała Nr 7/13/2011 
Zarządu Powiatu w Kluczborku 

z dnia 31 stycznia 2011 r. 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań 
publicznych w 2011 roku w obszarach: 

- Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  
   oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Na podstawie art. 32, ust 2 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 11, 13, 15 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), a także na podstawie Uchwały Nr L/287/2010 Rady 
Powiatu w Kluczborku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego 
programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 
rok” oraz Uchwały Nr 6/12/2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 18 stycznia 2011 
r. w sprawie uchwalenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w 2011 roku,  Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań 
publicznych w 2011 roku w obszarach: 

- Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  
   oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
§ 2. Treść ogłoszenia zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Ogłoszenie zamieszcza się: na stronie internetowej powiatu kluczborskiego – 
www.powiatkluczborski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Promocji Powiatu, Turystyki 
i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
 

                                                     Zarząd Powiatu: 
 

1. Przewodniczący    …………………………………………… 
(Piotr Pośpiech)  

 
 

2. Członek    …………………………………………. 
              (Mieczysław Czapliński) 

 
 

3. Członek             .…………………………………………. 
                 (Maciej Tomaszczyk) 

 
 

4. Członek    .…………………………………………. 
                       (Artur Nowak)  

 


