
 PROJEKT        

Uchwała Nr 38/………./2016 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia ………. 2016 roku 

 

w sprawie:  przyznania dotacji na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w roku 2016 

w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,   

 

 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                   

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.
1
) art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r.                                 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm. 
2
) 

oraz § 5 pkt. 3 załącznika do uchwały Nr XIV/79/2015 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 

27 listopada 2015 roku w sprawie programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przyznaje się dotację z budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2016 w wysokości 

500,00 zł na realizację zadania w zakresie: wspierania i upowszechniania turystyki i 

krajoznawstwa,  

§ 2. Oferta stowarzyszenia wskazanego w załączniku do uchwały spełnia wymogi 

określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 3. Zadanie pn. „Kolejowy Dzień Dziecka” jest celowe do realizacji ze względu na 

regionalny charakter przedsięwzięcia. Przejazd pociągu specjalnego odbędzie się 

przez teren Powiatu Sępoleńskiego i zostanie zachowany 90 dniowy termin realizacji 

zadania. 

§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się Inspektorowi Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

Jarosław Tadych ……………………… 

Andrzej Marach ……………………… 

Danuta Zalewska ……………………… 

Katarzyna Kolasa ……………………… 

Kazimierz Fiałkowski ……………………… 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890 

2
 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 395 



Uzasadnienie 

do uchwały 38/…………../2016 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.  

z dnia ……….. 2016r. 

 

 

 1 kwietnia 2016 roku do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek dotyczący 

upowszechniania i wspierania turystyki i krajoznawstwa przez Chojnickie Stowarzyszenie 

Miłośników Kolei
 
dotyczący realizacji zadania publicznego pn. „Kolejowy Dzień Dziecka”  

08 kwietnia 2016 Stowarzyszenie dostarczyło korektę omyłki pisarskiej dot. złożonego 

wniosku. 01 kwietnia 2016 roku ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na 

stronie internetowej Powiatu Sępoleńskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa z 

informacją o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty. 08 kwietnia 2016 

zamieszczono w w/w miejscach także korektę omyłki pisarskiej. W ciągu siedmiu dni nie 

wpłynęła żadna uwaga. Wobec powyższego ze względu na celowość realizacji i na regionalny 

charakter przedsięwzięcia, Zarząd Powiatu uznaje za zasadne przyznanie dotacji na wsparcie 

zadania o którym mowa powyżej w wysokości wnioskowanej kwoty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inicjator: Starosta Sępoleński 
Sp. K.J. 

13.04.2016 r. 

 


