
 

 

Uchwała Nr 228/577/2018 

ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO  

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Kartuskiego w 2018 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 2018 poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365), uchwały  

Nr XXX/269/2017 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok oraz uchwały  

Nr XXXVI/331/2018 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXX/269/2017 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok oraz uchwały 

Nr 221/553/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2018 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) Janina Kwiecień – Starosta Kartuski 

2) Bogdan Łapa – Wicestarosta 

3) Janusz Bystron – Członek Zarządu 

4) Zdzisław Sokół – Członek Zarządu  

5) Piotr Leszczyński – Członek Zarządu  

uchwala, co następuje:  

 

 § 1. Udziela się dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego  

w 2018 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania na dofinansowanie 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. 

 
 

 § 2. 1. Wysokość przyznanych środków określa załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1 określone są w budżecie Powiatu Kartuskiego na rok 2018  

w rezerwie celowej i zostaną przesunięte do działu 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdział 85495,  

§ 2360. 



 

 

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

z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Kartuzach. 
 

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

w Kartuzach, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach i na stronie 

internetowej Powiatu Kartuskiego.  
 

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Starosta Kartuski 

/-/ Janina Kwiecień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik  

do uchwały nr 228/577/2018 

Zarządu Powiatu Kartuskiego  

z dnia 30.08.2018 r. 

 
 

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Kartuskiego w 2018 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” 
 

 

Lp. 
Nazwa i adres 

organizacji 
Nazwa zadania publicznego 

Rodzaj zadania 

publicznego 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

1.  
Kaszubski  

Uniwersytet Ludowy 

Dofinansowanie wkładu 

własnego Kaszubskiego 

Uniwersytetu Ludowego  

w 2018 r., w dwuletnim 

projekcie FIO 2018 p.t. 

„Uniwersytet Ludowy dla 

Kobiet Aktywnych ULKA” 
Nauka, szkolnictwo 

wyższe, edukacja, 

oświata 

i wychowanie 

4 435,00 zł 

2.  

Fundacja Edukacji 

 i Działań 

Społecznych 

Akumulator Społeczny - 

„Wsparcie finansowe i 

merytoryczne organizacji 

pozarządowych  

w Powiecie Kartuskim” 

1 980,00 zł 

3.  
Fundacja Garaż 

Historii 
Od nas zależy….. 800,00 zł 

4.  

Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich 

Mściszewiczanki 

Jarmark Cudów – wyroby 

rękodzielnicze i kulinarne 

osób niepełnosprawnych 

750,00 zł 

5.  
Stowarzyszenie 

„DISCANTUS” 

Promocja języka 

kaszubskiego poprzez 

działalność artystyczną Chóru 

Kameralnego Discantus 

Działalności na rzecz 

mniejszości 

narodowych 

i etnicznych oraz 

języka regionalnego 

0,00 zł 

6.  
Kartuski Klub  

Szachowy „Ormuzd” 
Program Klub 2018 

Wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

0,00 zł 

 


