Uchwała Nr 7/29/2019
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w roku 2019 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 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t.j.) 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.)1 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
§ 1.

Przyznaje się dotację z budżetu Powiatu Sępoleńskiego z pominięciem otwartego konkursu ofert na
rok 2019 w łącznej wysokości 2.000,00 zł na realizację zadań w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Oferta Stowarzyszenia wskazana w załączniku do uchwały spełnia wymogi określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3.

Zadania pn. „Organizacja III Grand Prix Polski Żaków i Żaczek w tenisie stołowym." jest
celowe do realizacji ze względu na regionalny charakter przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie
planowane jest 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 Powy
Jarosław Tadych
Andrzej Marach
Iwona Sikorska
Katarzyna Kolasa
Tomasz Fifielski

Zmiany ustawy - Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365. Dz. U. z 2019r. poz. 37

Uzasadnienie
do uchwały 7/29/2019
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 29 marca 2019 r.
Dnia 04 marca 2019 roku do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek dotyczący upowszechniania
i wspierania kultury fizycznej złożony przez Stowarzyszenie Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna"
dotyczące zadania pn. „Organizacja III Grand Prix Polski Żaków i Żaczek w tenisie stołowym."
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ofertę Stowarzyszenia 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 zadania, o którym mowa powyżej w wysokości
wnioskowanej kwoty.

Inicjator: Starosta Sępoleński
Sp. K.J.
27.03.2019 r.

Załącznik
do uchwały 7/29/2019
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 2019 r.

Oferta w trybie pozakonkursowym
Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

Nr

Nazwa oferenta

oferty

1.

Nazwa zadania

Stowarzyszenie Miejski

„Organizacja III Grand Prix

Ludowy Klub Sportowy

Polski Żaków i Żaczek w tenisie

„Krajna"

stołowym"

RAZEM

Wnioskowana
kwota dotacji

2.000,00

Przyznana
kwota
dofinansowania

2.000,00

2.000,00

1

