
 

UCHWAŁA NR VI-9/2020 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 22 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2022 

zadania publicznego w zakresie Turystyka pn.: Prowadzenie portalu turystycznego 

www.wyprawaznaturaikultura.com.pl 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.), art. 15 ust. 2h oraz ust. 2j ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 688, z późn. zm.), Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020 – 2022 zadania 

publicznego w zakresie Turystyka pn.: Prowadzenie portalu turystycznego 

www.wyprawaznaturaikultura.com.pl, ogłoszony Uchwałą Nr VI-368/2019 Zarządu 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., poprzez wybór oferty złożonej przez 

Stowarzyszenie JAX z Łajska.                                                                            

2. Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1, stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. W budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2020 na realizację zadania publicznego,  

o którym mowa w § 1 ust. 1, zabezpieczono w dziale 630 klasyfikacji budżetowej 

Turystyka rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki kwotę  

30.000,00 zł.  

2. Środki na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1, w latach 2021 – 2022 

ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035: 

1) w roku 2021 – w kwocie 30.000,00 zł; 

2) w roku 2022 – w kwocie 30.000,00 zł. 

 

§ 3 

1. Oferta podmiotu, któremu przyznano dotację, spełnia wymogi określone w Zasadach 

przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań 

publicznych zlecanych w ramach programu  współpracy  z organizacjami pozarządowymi, 

stanowiących załącznik do Uchwały Nr VI-235/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 18 września 2019 r. zmienionych Uchwałą Nr VI-253/2019 Zarządu Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 2 października 2019 r. oraz ogłoszeniu Zarządu Powiatu 

Wołomińskiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2022  

zadania publicznego w zakresie Turystyka, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VI-

368/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. 

2. Z podmiotem, któremu przyznano dotację, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw 

Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych 

wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  

z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). 

3. Dotacja będzie przekazywana po podpisaniu umowy, na warunkach w niej zawartych. 
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§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołomińskiego, na 

stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz na tablicach ogłoszeń  

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

/-/ Adam Lubiak 
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Załącznik do uchwały Nr VI-9/2020 

Zarządu Powiatu Wołomińskiego 

z dnia 22 stycznia 2020 r. 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W LATACH 2020 – 2022 ZADANIA PUBLICZNEGO  

OGŁOSZONEGO PRZEZ ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO  

W DNIU 18 GRUDNIA 2019 R.  

NAZWA KONKURSU NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA 

KWOTA 

PRZYZNANEJ 

DOTACJI / UWAGI 

 

DZIAŁ 630 KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ „TURYSTYKA” 

ROZDZIAŁ 63003 „ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI” 

1. Prowadzenie portalu turystycznego 

www.wyprawaznaturaikultura.com.pl 

1. Stowarzyszenie JAX  

z Łajska 

Prowadzenie portalu turystycznego 

www.wyprawaznaturaikultura.com.pl,  

profilu facebookowego i Serwisu SMS 

90.000 

2. Lokalna Grupa Działania  

„Równiny Wołomińskiej” z Tłuszcza 

Prowadzenie portalu turystycznego 

www.wyprawaznaturaikultura.pl  
0 
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