Otwarty konkurs ofert
12
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Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i
upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.

Załączniki:
Uchwała nr 9/4/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wyboru oferty i
przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych
dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw

338.48
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Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w
zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów,
zawodów i mistrzostw.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U.2016.1817-t.j.), które prowadzą działalność statutową odpowiadającą zadaniom konkursu.
I. Rodzaj zadania i forma jego realizacji:
1. Nazwa zadania: Popularyzacja i upowszechnianie różnych dziedzin sportu, m.in. poprzez organizowanie
turniejów, zawodów i mistrzostw.
2. Zadanie dotyczy realizacji na terenie powiatu przeworskiego imprez sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży.

Załączniki:
22.29
KB

Załącznik nr 1 - ogłoszenie konkursu
Uchwała nr 1/1/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania
różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw

321.12
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Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach
Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Komisji Konkursowej
Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w
otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i
upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.

Załączniki:
Uchwała nr 2/1/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru
kandydatów na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez
organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw

1.51 MB

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej

15.43
KB

Załacznk nr 1 do Uchwały nr 2/1/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego - Informacja o naborze kandydatów do
udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację w
2018 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in.
poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw

15.38
KB
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Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku.

Załączniki:
Ocena formalna ofert

347.78
KB

Ocena merytoryczna ofert

445.24
KB

Uchwała nr 78/37/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru ofert i
przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku

529.29
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Informacja o naborze kandydatów do udziału w Komisji
Konkursowej
Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w
otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018
roku.
Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817- j.t.) Starosta
Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy do
udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu
przeworskiego w 2018 roku.

Załączniki:
Uchwała Nr 67 32 17 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie naboru na członków Komisji konkursowej

360.04
KB

Załącznik do Uchwały Nr 67 32 17 - Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji
Konkursowej.

16.28
KB

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

15.95
KB
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Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
(Dz.U.2015.1255); w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 -j.t)
Zarząd Powiatu Przeworskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku.

Załączniki:
Uchwała Nr 66 32 17 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

325.56
KB

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia - Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia poufności w związku z
udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniu.

12.94
KB

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 66 32 17 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

38.64
KB

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia profesjonalnego i
rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

12.85
KB

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Oświadczenie oferenta o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania
się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

12.73
KB

Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Karta oceny formalnej oferty.

17.56
KB

Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Karta oceny merytorycznej oferty.

13.67
KB
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Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert
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Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Załączniki:
Uchwała 37/15/2017 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyboru oferty i
przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

238.80
KB
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Wytworzył

Justyna Pakosz Kierownik

2017-05-18

Publikujący

Marek Nowak

2017-05-18 13:20
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Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817-t.j.), które prowadzą działalność
statutową odpowiadającą zadaniu konkursowemu.

Załączniki:
22.85
KB

Ogłoszenie konkursu.
Uchwała Nr 24/11/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2017 roku
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Otwarty konkurs ofert

232.26
KB

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w
pracach Komisji Konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w
otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Załączniki:
Uchwała Nr 25/11/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia
naboru kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w 2017 roku

302.60
KB

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia.

15.18
KB

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o naborze kandydatów.

15.96
KB
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Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki:
Uchwała 5/7/2017 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wyboru oferty i
przyznania dotacji na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej.

365.77
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Informacja o naborze kandydatów do udziału w Komisji
Konkursowej
Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w
otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.
Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817- tjt.) Zarząd Powiatu
Przeworskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy do
Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert
udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację w
2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki:
Formularz zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej - Załącznik nr 1 do informacji o naborze
kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert
Uchwała Nr 5.4.17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 7 luty 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru
kandydatów na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w
2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/4/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 7 luty 2017 roku - Informacja o
naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej

43.50
KB
1.78 MB
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Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817-t.j.), które prowadzą działalność
statutową odpowiadającą zadaniom konkursu.

Załączniki:
Ogłoszenie - Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Uchwała Nr 4.4.17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 7 luty 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej

24.64
KB
2.36 MB

więcej
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Justyna Pakosz Kierownik

2017-02-07

Publikujący

Marek Nowak

2017-02-07 15:02

Modyfikacja

Marek Nowak

2017-04-24 10:32

Rejestr zmian
XML

Otwarte konkursy ofert - nowe wzory ofert, umów i
sprawozdań
W dniu 3 września 2016 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17
sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert
sprawozdań z wykonania tych zadań. Rozporządzenie określa:
1) wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał. nr 1);
1. ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego (zał. nr 3);
2. wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. nr 5);
3. wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a (tj. zadań
realizowanych przez operatorów projektu) - zał. nr 2, 4, 6.)

Załączniki:
Załącznik nr 1 oferta.

62.19
KB

Załącznik nr 2 oferta - regranting.

61.19
KB

Załącznik nr 3 umowa.

54.51
KB

Załącznik nr 4 umowa - regranting.

53.91
KB

Załącznik nr 5 sprawozdanie.

48.37
KB

Załącznik nr 6 sprawozdanie -regranitng.

49.42
KB
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Informacja o naborze kandydatów do udziału w Komisji
Konkursowej
Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w
otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku
publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla
mieszkańców powiatu przeworskiego w 2017 roku.
Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.239- j.t.) Starosta
Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy do
udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie
organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w
zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2017
roku.

Załączniki:
Uchwała Nr 66 29 16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie naboru na członków Komisji konkursowej

450.39
KB

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66 29 16 - Formularz zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej

44.50
KB

Załącznik do Uchwały Nr 66 29 16 - Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji
Konkursowej

41.00
KB
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Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 2016-10-27

Publikujący

Marek Nowak
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Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (
Dz.U.2015.1255); w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ( Dz.U.2016.239 -j.t)
Zarząd Powiatu Przeworskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku
publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla
mieszkańców powiatu przeworskiego w 2017 roku.

Załączniki:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

315.24
KB

Uchwała Nr 65 29 16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

370.35
KB

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia - Wzór oferty realizacji zadania.

62.28
KB

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 65 29 16 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

31.94
KB

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia - Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia poufności w związku z
udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniu.

13.00
KB

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia profesjonalnego i
rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

13.05
KB

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia - Oświadczenie oferenta o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania
się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

13.19
KB

Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia - Karta oceny formalnej oferty.

16.24
KB

Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia - Karta oceny merytorycznej oferty.

17.03
KB

więcej
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 2016-10-27

Publikujący

Marek Nowak

2016-10-27 15:23

Modyfikacja

Marek Nowak

2016-11-29 09:11

Rejestr zmian
XML

Informacja o naborze kandydatów do udziału w Komisji
Konkursowej
Informacja o naborze kandydatów do udziału w Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym
konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu przeworskiego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.
Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118- j.t.) Starosta
Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert
Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy do
udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych powiatu przeworskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2016 roku.
więcej
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 2016-04-29

Publikujący

Marek Nowak

2016-04-29 14:35

Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
Zarząd Powiatu Przeworskiego
Na podstawie art. 11 ust.1, pkt 1, ust.2,ust.3, ust.4, art.13-art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2016.239- j.t.) oraz Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr VIII/60/15 z dnia 9
października 2015 roku
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

Załączniki:
Uchwała Nr 35/12/16 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyboru ofert i
przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Przeworskiego przez organizacje pozarządowe w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016
roku

601.05
KB

więcej
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 2016-04-29

Publikujący

Marek Nowak

2016-04-29 14:28

Modyfikacja

Marek Nowak

2016-06-01 13:24

Rejestr zmian
XML

Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach
Komisji Konkursowej
Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w
otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2016 roku
Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118- j.t.) Starosta
Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy do
udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w 2016 roku.
więcej

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Justyna Pakosz Kierownik

2016-03-10

Publikujący

Marek Nowak

2016-03-10 15:13

Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie
Otwartego Konkursu Ofert
Zarząd Powiatu Przeworskiego
Na podstawie art. 11 ust.1, pkt 1, ust.2, ust.3, ust.4, art.13-art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2014.1118- j.t.) oraz Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr VIII/60/15 z dnia 9
października 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

Załączniki:
Uchwała Nr 20/8/16 Zarząd Powiatu Przeworskiego z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru oferty i
przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku + Zał. nr 1

565.36
KB

więcej
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Justyna Pakosz Kierownik

2016-03-10

Publikujący

Marek Nowak

2016-03-10 15:11

Modyfikacja

Marek Nowak

2016-04-15 07:58

Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie
Otwartego Konkursu Ofert
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U.
2015r. poz.1255); art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
2014r. poz.1118 z późn. zm.),
Zarząd Powiatu Przeworskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Przeworskiego w
zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2016
roku.
więcej
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Justyna Pakosz Kierownik

2015-11-10

Publikujący

Marek Nowak

2015-11-10 13:29

Modyfikacja

Marek Nowak

2015-12-14 13:23

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert
Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zarząd Powiatu Przeworskiego działając na podstawie Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XLVII/311/14 z dnia 7
listopada 2014 rok w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t. z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych powiatu przeworskiego.

Załączniki:
Uchwala w sprawie wyboru oferty w zakresie kultury - 09.06.2015

269.70
KB

więcej
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Justyna Pakosz Kierownik

2015-05-05

Publikujący

Marek Nowak

2015-05-05 12:37

Modyfikacja

Marek Nowak

2015-06-09 14:03

Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zarząd Powiatu Przeworskiego działając na podstawie Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXXVII/246/13 z dnia 27
listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm), ogłasza otwarty konkurs ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Przeworskiego.

Załączniki:
uchwała w sprawie wyboru oferty w zakresie kultury - 05.06.2014
więcej

Otwarty konkurs ofert

587.61
KB

Otwarty konkurs ofert
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Justyna Pakosz Kierownik

2014-04-30

Publikujący

Marek Nowak

2014-04-30 13:23

Modyfikacja

Marek Nowak

2014-06-05 12:33

Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Zarząd Powiatu Przeworskiego działając na podstawie Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXXVII/246/13 z dnia 27
listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm), ogłasza otwarty konkurs ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu przeworskiego.
I. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych powiatu
przeworskiego na rok 2014 z zakresu:

Załączniki:
Wyniki otwartego konkursu ofert

659.61
KB

więcej
Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 2014-02-24

Publikujący

Marek Nowak

2014-02-24 11:12

Modyfikacja

Marek Nowak

2014-04-02 09:26

Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - prowadzenie
dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w
Dynowie i Łopuszce Małej
Uchwała Nr 5/4/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:
"Prowadzenie w okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2020 r. dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
socjalizacyjnego, jedna w Łopuszce Małej na 30 miejsc, druga w Dynowie na 14 miejsc, oraz prowadzenia centrum
administracyjnego do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej dla obu placówek.
Uchwała Nr 6/4/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w
celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z
zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: "Prowadzenie w okresie od 01.04.2014 r. do
31.12.2020 r. dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, jedna w Łopuszce Małej na 30 miejsc,
druga w Dynowie na 14 miejsc, oraz prowadzenia centrum administracyjnego do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i
organizacyjnej dla obu placówek.
Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Załączniki:
396.06
KB

Uchwała Nr 16_8_14 - Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1
Uchwała Nr 5_4_14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

1.05 MB

Uchwała Nr 6_4_14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

1.41 MB

Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 2014-02-24

Publikujący

Administrator BIP

2014-02-24 15:36

Modyfikacja

Marek Nowak

2014-03-25 15:17

Rejestr zmian
XML

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizację wspiera Powiat Przeworski.

Załączniki:
Wyniki otwartego konkursu ofert - 10.05.2013

995.41
KB

więcej
Podmiot
publikujący

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Wytworzył

Justyna Pakosz - Kierownik 2013-04-08

Publikujący

Administrator BIP

2013-04-08 11:55

Modyfikacja

Marek Nowak

2013-05-10 15:27

Rejestr zmian

Otwarty konkurs ofert

