
UCHWAŁA NR    3070 /V/16 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
turystyki 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 2016 r. poz. 486), 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 2016 r. poz. 1817), uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1.  Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
turystyki. 

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.turystyka.dolnyslask.pl  

4.  Na realizację zadań publicznych, o których mowa w  ust. 1 w ramach w/w konkursu, 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznacza środki finansowe w formie dotacji 
w wysokości 650.500 zł (sześćset pięćdziesiąt  tysięcy pięćset złotych). 

§ 2. 1.  Powołuje się Komisję Konkursową do oceny merytorycznej ofert w składzie: 
1) Dyrektor/Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, Przewodniczący 

Komisji; 
2) Dyrektor Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki Wiceprzewodniczący Komisji; 
3)   Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki, Wiceprzewodniczący Komisji; 
4)  Przedstawiciel Departamentu Marszałka, Członek Komisji 
5)  Pracownik Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki – Sekretarz Komisji; 
6)  Osoba wskazana 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, 
Członek Komisji  

    2.  Ustala się wzór oświadczenia o dotacjach otrzymanych w ostatnich 2 latach 
stanowiący 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. 

§ 3.  Wykonanie niniejszej uchwały powierza się członkowi zarządu właściwemu do spraw 
rozwoju regionalnego. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

http://www.turystyka.dolnyslask.pl/

