
 
UCHWAŁA NR 65/305/2020 

ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO 
z dnia 26 marca 2020 r. 

                                                                                                              
 w sprawie zmiany uchwały 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. 13 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284), 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 w związku z  art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
374) 

 

Zarząd Powiatu Kartuskiego 

                                                       w składzie: 

1) Bogdan Łapa – Starosta Kartuski, 

2) Piotr Fikus – Wicestarosta, 

3) Iwona Formela – członek Zarządu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, stanowiącym załącznik do uchwały 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., w rozdziale VI ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Kartuskiego do dnia 
4 maja 2020 r.”. 

 
§ 2. Pozostałe zapisy w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert nie ulegają zmianie. 
 
§ 3. Uchwała zostanie zamieszczona 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 Kartuzach. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Zdrowia  

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Kartuzach. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

STAROSTA 
/-/ Bogdan Łapa 

 
Sprawdzono pod względem formalno-prawnym 
radca prawny 
/-/ Aleksandra Kowalska-Ślaska 



 
 

Uzasadnienie 
 
Ze względu na wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego  (Dz. U. 2020 poz. 433) 
ograniczone bądź odwołane zostały spotkania i posiedzenia gremialne. Przesuwa się termin 
rozstrzygnięcia konkursu ze względu na ochronę i nie narażanie zdrowia członków komisji 
konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursie. 

 
 

Aleksandra Kuczkowska 
Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia  
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
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