
UCHWAŁA NR 4998/VI/22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 8 marca 2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r.  

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.),  i art. 15 ust. 2g i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. 
zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację  zadań publicznych z zakresu 
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r. ogłoszony uchwałą Nr 4814/VI/22 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 stycznia 2022 r.  

§ 2.  Z budżetu Województwa Dolnośląskiego udziela się dotacji na dofinansowanie 
realizacji zadań zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 3.  Nie wyraża się zgody na  zmniejszenie wysokości innych środków finansowych 
przeznaczonych na realizację zadania publicznego oraz wartości wkładu osobowego                
w stosunku do wydatkowanej dotacji, o którym mowa w § 3 ust. 7 ramowego wzoru umowy 
zawartego w rozporządzeniu 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). 

§ 4. Upoważnia się Dyrektora Wydziału Kultury do akceptacji zmian w zaktualizowanych 
kosztorysach, harmonogramach, terminach realizacji zadań publicznych oraz akceptacji 
zmian w umowach z beneficjentami w ramach konkursu ofert na realizacje zadań 
publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego  w 2022 r. 

§ 5. Na realizację zadań wynikających z niniejszej uchwały środki zabezpieczone zostały  
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się członkowi zarządu właściwemu do spraw kultury. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


