
Uchwała Nr XVII/148/2016 

Rady Powiatu Kartuskiego 

z dnia 16 czerwca 2016 r. 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr X/105/2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia  

26 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Powiatu 

Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok 

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.1)) 

                    

 

Rada Powiatu Kartuskiego 

na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego 

uchwala, co następuje: 

 

  

§ 1. W uchwale Nr X/105/2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 26 listopada 2015 r.  

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Powiatu Kartuskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:  

1) w §5 ust. 2 pkt 4 skreśla się lit. e; 

2) w §15 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:  

„2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego podlega ocenie merytorycznej 

i finansowej w formie przygotowania opinii finansowej i protokołu dotyczącego 

rozliczenia udzielonej dotacji. Opinię finansową i protokół dotyczący rozliczenia 

udzielonej dotacji sporządza wydział, referat, samodzielne stanowisko lub powiatowa 

jednostka organizacyjna – odpowiedzialne za ogłoszenie Konkursu. 

3. Opinię finansową sprawozdania zatwierdza Skarbnik Powiatu bądź Zastępca 

Głównego Księgowego. 

4. Protokół dotyczący rozliczenia udzielonej dotacji zatwierdza Skarbnik Powiatu bądź 

Zastępca Głównego Księgowego oraz Starosta.”; 

3) w §15 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie:  

„5. Sprawozdanie wraz z opinią finansową i protokołem dotyczącym rozliczenia 

udzielonej dotacji zatwierdza Zarząd.”; 

4) §17 otrzymuje brzmienie: 

„§17. Na realizację programu w 2016 r. planuje się przeznaczyć 339 000,00 zł z 

budżetu Powiatu Kartuskiego oraz 179 838,00 zł z budżetu państwa z części będącej w 

dyspozycji wojewody z czego: 

1) na zadania publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 95 000,00 zł,  

z tego na zadania wymienione w § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a-h - 90 0000,00 zł, a na zadanie 

wymienione w § 5 ust. 2 pkt 1 lit. i - 5 000,00 zł, 

2) na zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia 12 000,00 zł, 

3) na zadania publiczne w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy 

społecznej 40 000,00 zł, 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 poz. 395. 



4) na zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 50 000,00 zł, 

5) na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

90 000,00 zł,  

6) na zadania publiczne w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 

ratownictwa i ochrony ludności 14 000,00 zł, 

7) na zadania publiczne w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego – 28 000,00 zł, z tego na zadania wymienione w § 5 ust. 2 

pkt 7 lit. a-e  – 24 000,00 zł, a na zadanie wymienione w § 5 ust. 2 pkt 7 lit. f - 4 000,00 

zł, 

8) na zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie sfery zadań publicznych,  

o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy - 10 000,00 zł, 

9) na zadania publiczne w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa – 179 838,00 zł.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady  

/-/ Mieczysław Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

Wprowadza się zmiany w Rocznym Programie Współpracy Samorządu Powiatu 

Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok po ustaleniach 

z członkami Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego zwaną dalej „Radą”. 

Wspólnie z Radą ustalono, że zaplanowane do zlecenia w otwartym konkursie ofert targi 

organizacji pozarządowych, na które przeznaczono 15 000,00 zł, zostaną zrealizowane przez 

Wydział Kultury i Promocji oraz Referat Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi bez ogłaszania otwartego konkursu ofert. Targi zostaną zrealizowane według 

propozycji organizacji pozarządowych. 

Wprowadza się także zmianę dotyczącą formy oceny finansowej i merytorycznej 

sprawozdań z realizacji zadań publicznych ujednoliconą z procedurą rozliczania dotacji 

udzielonych z budżetu Powiatu Kartuskiego. 

 

 

Aleksandra Kuczkowska 

Kierownik Referatu Ochrony Zdrowia 

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 


