
              

 

         

UCHWAŁA NR XLVIII/104/2020 

                 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE 

                                                                         Z DNIA 27 MAJA 2020 R. 

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 

Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki 

i wypoczynku w 2020 roku. 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 

marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

(Dz.U. z 2020 r., poz.491) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.792) 

 

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego 

w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w 2020 roku 

ogłoszony uchwałą Nr XL/85/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 grudnia 2019 roku 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 

Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 

2020, rozstrzygnięty uchwałą Nr XLIII/94/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 lutego 

2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 

Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 

2020. 

 

§2  

Przyczynę unieważnienia przedmiotowego konkursu stanowi ogłoszenie przez Ministra Zdrowia 

rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 roku  stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz brak możliwości w przewidywalnej 

przyszłości organizacji imprez masowych lub wypoczynku letniego młodzieży. 

 

§3  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Starosta Maciej Wasielewski .......................................................... 

Wicestarosta Damian Szwedziak .......................................................... 

Członek Zarządu Marek Szewczyk .......................................................... 

Członek Zarządu Leopold Lis .......................................................... 

Członek Zarządu Radomir Zdunek  .......................................................... 

 

 

 


