
UCHWAŁA NR 57/247/2020 

ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

                                                                                                              

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Kartuskiego w 2020 r. 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) oraz 

uchwały Nr XV/153/2019 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 29 listopada 2019 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 2020 rok 

 

Zarząd Powiatu Kartuskiego 

                                                       w składzie: 

1) Bogdan Łapa – Starosta Kartuski 

2) Andrzej Leyk – Członek Zarządu 

3) Iwona Formela – Członek Zarządu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 

Kartuskiego w 2020 r. 

 

§ 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Kartuskiego w 2020 r. stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Kartuzach, na stronie internetowej Powiatu Kartuskiego oraz  

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach na ul. Dworcowej 1 

w Kartuzach. 

 

§ 4. Wysokość środków przeznaczonych na wykonanie zadań wynosi 380 000,00 zł. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Zdrowia  

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Kartuzach. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

STAROSTA 

/-/ Bogdan Łapa 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) organ administracji publicznej wspiera 

realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego. Wspieranie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego 

konkursu ofert. 

Przyjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2020 r. jest zasadne.  

 

 

 

 

Aleksandra Kuczkowska 

Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia  

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


