
Uchwała 212/539/2018                                  

ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO  

z dnia 22 maja 2018 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego Powiatu Kartuskiego w 2018 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty  

i wychowania polegającego na organizacji forum wymiany doświadczeń w formie konferencji 

z warsztatami dla organizacji pozarządowych 

 

 

  Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i poz. 650), uchwały Nr XXXI/269/2017 Rady 

Powiatu Kartuskiego z dnia 28 listopada 2017 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 2018 rok oraz uchwały  

207/514/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w 2018 

r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania polegającego na organizacji forum wymiany 

doświadczeń w formie konferencji z warsztatami dla organizacji pozarządowych 

 

 

Zarząd Powiatu Kartuskiego  

w składzie:  

1. Janina Kwiecień - Starosta Kartuski  

2. Bogdan Łapa - Wicestarosta 

3. Janusz Bystron - Członek Zarządu 

4. Piotr Leszczyński - Członek Zarządu  

5. Zdzisław Sokół - Członek Zarządu 

uchwala, co następuje:  

 

 § 1. Udziela się dotacji w kwocie 10 000,00 zł Fundacji Edukacji i Działań Społecznych 

oraz Fundacji Słoneczne Wzgórze na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Powiatowe 

Forum III Sektora”. 
  

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Zdrowia 

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Kartuzach. 
 

  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa  

Powiatowego w Kartuzach, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach i  

na stronie internetowej Powiatu Kartuskiego.  
 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

              

 
 Starosta Kartuski  

/-/ Janina Kwiecień 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

 

 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 

Powiatu Kartuskiego w 2018 r. odbywa się na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwały Nr XXXI/269/2017 Rady Powiatu 

Kartuskiego z dnia 28 listopada 2017 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 2018 rok oraz uchwały  

207/514/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia  

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w 2018 

r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania polegającego na organizacji forum wymiany 

doświadczeń w formie konferencji z warsztatami dla organizacji pozarządowych. 

 

 

 

Aleksandra Kuczkowska  

Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia  

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 


