Uchwała Nr 5/22/2019
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 lutego 2019 roku
w sprawie:

przyznania dotacji na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w roku 2019
w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) 1 oraz art. 15 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 pkt. 1 załącznika do uchwały Nr L/247/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 października 2018 roku w sprawie programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:
§1-

Przyznaje się dotację z budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019 w łącznej wysokości
9.500,00 zł na realizację zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania turystyki
i

krajoznawstwa,

wspierania

i

upowszechniania

kultury fizycznej

oraz

wspierania

i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgodnie
z załącznikiem do uchwały.

§2.

Oferty Stowarzyszeń wskazanych w załączniku do uchwały spełniają wymogi określone
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu o otwartym
konkursie ofert.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Inspektorowi Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu Powiatu:
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Grzegorz aztezer
Szlćzer
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Jarosław Tadych
Andrzej Marach
Iwona Sikorska
Katarzyna Kolasa
Tomasz Fifielski

T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.
T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365.
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Uzasadnienie
do uchwały 5/22/2019
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 27 lutego 2019 r.

Komisja opiniująca powołana Uchwałą Nr 5/21/2019 Zarządu Powiatu w
Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2019 roku, na posiedzeniu dnia 26 lutego 2019 roku,
zarekomendowała

dwa

stowarzyszenia

na

realizację

zadań

w

zakresie

wspierania

i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa (na łączną kwotę: 2.000,00 zł), sześć
stowarzyszeń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (na łączną kwotę
5.000,00 zł) oraz cztery stowarzyszenia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (na łączną kwotę 2.500,00 zł)
i rekomenduje do dofinansowania zgodnie z propozycją zawartą w załączniku do uchwały.
Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii w/w komisji przyznaje dotację z budżetu
Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019 na realizację w/w zadań.
Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim jest w pełni zasadne.

Sp. K.J.

26.02.2019 r.

