
UCHWAŁA Nr 20/58/2021 

ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 r. zadania publicznego z zakresu 

działalności Powiatu Leżajskiego na rzecz osób niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i pkt 7, art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 2 

i ust. 3, art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), Uchwały 

Nr XXXI/181/2020 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego 

programu współpracy powiatu leżajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 

Zarząd Powiatu Leżajskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2021 r. zadania publicznego 

z zakresu działalności Powiatu Leżajskiego na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Bieżący remont 

i modernizacja zapobiegająca dalszej degradacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Caritas 

Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk oraz zakup wyposażenia do pracowni przygotowania 

zawodowego. Wymiana zużytych mebli”. 

§ 2. Zakres, terminy i warunki realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu określa załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na 

tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. 

§ 4. Wyboru oferty na realizację zadania dokona Zarząd Powiatu Leżajskiego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Leżajsku. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Zarządu 
 
 

mgr inż. Marek Śliż 
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