
UCHWAŁA NR 4814/VI/22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 18 stycznia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
kultury  i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r. oraz powołania Komisji Konkursowej   

do oceny merytorycznej ofert  

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.), art. 13 i 15 ust. 2a, 2b i 2d 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. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury         
i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r. 

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w miejscu przeznaczonym na 
zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl/kultura. 

4. Na realizację zadań publicznych, o których mowa w ust. 1 w ramach ww. konkursu, 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznacza środki finansowe w formie dotacji 
w wysokości 600 000,00 zł (słownie: sześćset  tysięcy złotych). 

§ 2. 1. Powołuje się Komisję Konkursową do oceny merytorycznej ofert w składzie: 
1)  Dyrektor Wydziału Kultury - przewodniczący Komisji; 
2) Kierownik Działu Współpracy ze Środowiskiem Kultury Wydziału Kultury - wiceprze-

wodniczący Komisji; 
3)  pracownik Działu Współpracy ze Środowiskiem Kultury Wydziału Kultury, członek 

Komisji; 
4)  pracownik Działu Współpracy ze Środowiskiem Kultury Wydziału Kultury, sekretarz 

Komisji; 
5)  przedstawiciel Departamentu Marszałka - członek Komisji 
6)  dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione         

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego     
i o wolontariacie – członkowie Komisji. 

2. Ustala się wzór oświadczeń:  o dotacjach otrzymanych w ostatnich 2 latach, o zapo-
znaniu się z treścią ogłoszenia, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

 3. Ustala się Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik nr 3 do 
uchwały. 

 4. Ustala się Kartę Oceny Formalnej stanowiącą załącznik nr 4 do uchwały. 
 5. Ustala się Kartę Oceny Merytorycznej stanowiącą załącznik nr 5 do uchwały. 
 6.Ustala się treść informacji na temat przewidywanych kosztów realizacji zadania 

publicznego z podziałem na źródła finansowania, której wzór stanowi załącznik nr 6 do 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Członkowi Zarządu właściwemu do spraw 
kultury. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/kultura

