
EGZEMPLARZ INFORMACYJNY 

 

Uchwała Nr 163/396/2017 

ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO  

z dnia 8 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Kartuskiego w 2017 r. pod nazwą „Dofinansowanie przez Samorząd 

Powiatu wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy 

europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych” 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 573), uchwały  

Nr XIX/175/2016 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego 

Programu Współpracy Samorządu Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2017 rok oraz uchwały Nr 150/374/2017 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia  

7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Kartuskiego w 2017 r. pod nazwą „Dofinansowanie przez Samorząd Powiatu 

wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych 

źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych” 

                                                                                                      

Zarząd Powiatu Kartuskiego  

w składzie:  

1. Bogdan Łapa - Wicestarosta 

2. Piotr Leszczyński – Członek Zarządu  

3. Janusz Bystron – Członek Zarządu 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej udziela się dotacji celowej w kwocie 

2 580,00 zł fundacji Kaszubski Uniwersytet Ludowy na wsparcie realizacji zadania publicznego 

pt. „XXXII Plener Twórczości Regionalnej Pomorza – w ujęciu tradycji kaszubskich i ukraińskich”. 

2. Środki na dotację, o której mowa w ust. 1 określone są w budżecie Powiatu Kartuskiego na 

rok 2017 w rezerwie celowej i zostaną przesunięte do działu 921 (kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego), rozdział 92195, § 2360. 

3. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej nie przyznaje się dotacji celowej Fundacji 

Edukacji i Działań Społecznych na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Fundusz Akumulator 

Społeczny”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Ochrony Zdrowia i Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Kartuzach. 



 

 § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 

w Kartuzach, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. 

Dworcowej 1 i na stronie internetowej Powiatu Kartuskiego.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Wicestarosta 

/-/ Bogdan Łapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Kartuskiego w 2017 r. odbywa się na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), 

uchwały Nr XIX/175/2016 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 

Rocznego Programu Współpracy Samorządu Powiatu Kartuskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2017 rok oraz uchwały Nr 150/374/2017 Zarządu Powiatu 

Kartuskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2017 r. pod nazwą 

„Dofinansowanie przez Samorząd Powiatu wkładu własnego organizacji pozarządowych i 

innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów 

współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z 

wyłączeniem konkursów gminnych”. 

Uzasadnienie wyboru lub odrzucenia oferty zapisuje się w protokole z posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kartuskiego. 

 

 

Aleksandra Kuczkowska  

Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia  

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 

 


