
 

UCHWAŁA NR 69/327/2020 

ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 2020 roku 

                                                                                                              

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 § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia             

20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, 522, 531 i 565) 

 

Zarząd Powiatu Kartuskiego 

                                                       w składzie: 

1) Bogdan Łapa – Starosta Kartuski, 

2) Piotr Fikus – Wicestarosta, 

3) Iwona Formela – Członek Zarządu 

4) Janina Kwiecień – Członek Zarządu 

5) Andrzej Leyk – 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 

15 maja 2020 r.”. 
 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały 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  

w 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. 

S T A R O S T A 

           

          /-/ Bogdan Łapa 
sprawdzono pod względem formalno-prawnym 

radca prawny 

Łukasz Galiński 

-/- 



Uzasadnienie 
 

Ze względu na wprowadzony w Polsce stan epidemii wprowadzony Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) zmieniające się 

obostrzenia dotyczące zgromadzeń i środków ostrożności związanej z ochroną zdrowia i 

życia mieszkańców przedłuża się termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert potrzebny 

do podjęcia ostatecznej decyzji i dokonania wyboru takich ofert na realizację zadań 

publicznych możliwych do wykonania w obecnym stanie epidemii.  

 

 

Aleksandra Kuczkowska 

Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia  

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


