
UCHWAŁA NR CLVIII/3028/2020 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie 
wspierania z terminem realizacji od dnia 15 sierpnia 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), art. 4 ust.1 pkt 19, art. 5 ust. 4 pkt 2,  
art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), § 8 ust. 10 uchwały  
Nr X/178/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 7 października 2019 r.  
w sprawie „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 
rok”  (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 5612) - Zarząd Województwa Lubelskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa z terminem realizacji od dnia 15 
sierpnia 2020 roku do dnia 15 grudnia 2020 roku, którego zasady i tryb określa załącznik  
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Na realizację zadań wybranych w ramach II otwartego konkursu ofert, Zarząd 
Województwa Lubelskiego przeznacza w 2020 roku środki finansowe w wysokości 46 600,00 
zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych). 

§ 3. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert podlega publikacji na stronie internetowej 
www.promocja.lubelskie.pl, www.umwl.bip.lubelskie.pl, a także w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego w Lublinie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 
ogłoszeń. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego  
oraz Dyrektorowi Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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