
Uchwała Nr 94/232/2018 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 22 czerwca 2018 roku 

w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w roku 2018 z pominięciem 

otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Na podstawie art. 4 ust. 7 i 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.1) oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.2) w związku z § 6 ust. 2 

załącznika do uchwały Nr XXXVII/189/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 

2017 roku w sprawie programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyznaje się dotację z budżetu Powiatu Sępoleńskiego z pominięciem otwartego konkursu ofert na 

rok 2018 w łącznej wysokości 3.500,00 zł na realizację dwóch zadań w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Oferty Stowarzyszeń wskazane w załączniku do uchwały spełniają wymogi określone w ustawie 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§3.  Zadania pn. „Organizacja imprez towarzyszących w ramach obchodów 35-lecia sekcji 

podnoszenia ciężarów MGLKS GROM Więcbork" oraz „Organizacja jubileuszu obchodów 80-

lecia Klubu" są celowe do realizacji ze względu na regionalny charakter przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcia planowane są do realizacji na terenie Powiatu Sępoleńskiego i z zachowaniem 

90 dniowego terminu 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. z20i8 r. poz. 130. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2018 r. poz. 650. 



Uzasadnienie 
do uchwały 94/232/2018 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 
z dnia 22 czerwca 2018 r. 

Dnia 29 maja 2018 roku do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek dotyczący upowszechniania i 

wspierania kultury fizycznej złożony przez Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy „GROM" 

Więcbork dotyczące zadania pn. „Organizacja imprez towarzyszących w ramach obchodów 35-lecia 

sekcji podnoszenia ciężarów MGLKS GROM Więcbork". Natomiast 13 czerwca 2018 roku do Starostwa 

Powiatowego wpłynął wniosek dotyczący upowszechniania i wspierania kultury fizycznej złożony przez 

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna" dotyczące zadania pn. „Organizacja jubileuszu obchodów 

80-lecia Klubu". 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oferty Stowarzyszeń zamieszczono w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Sępoleńskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa 

Powiatowego z informacją o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty. 

W ciągu siedmiu dni od dnia zamieszczenia oferty do tut. Starostwa 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 zadań, o których mowa powyżej w następującej 

wysokości: 

Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy „GROM" Więcbork - „Organizacja imprez 

towarzyszących w ramach obchodów 35-lecia sekcji podnoszenia ciężarów MGLKS GROM 

Więcbork" - dotacja w wysokości 1.000,00 zł. 

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna" - „Organizacja jubileuszu obchodów 80-lecia Klubu" -

dotacja w wysokości 2.500,00 zł. 

Inicjator: Starosta Sępoleński 
Sp.K.J. 
22.06.2018 r. 


