
UCHWAŁA NR 546/2020 

ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 

z dnia 4 marca 2020 r.       

 

w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu 

Krapkowickiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje 

pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 8 Regulaminu organizacji otwartych konkursów 

ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne 

uprawnione podmioty, zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Powiatu Krapkowickiego  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego 

na rok 2019, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 467/2020 Zarządu Powiatu Krapkowickiego  

z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, 

zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020, 

uchwala się co następuje: 

 

     § 1. Udziela się dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego w wysokości 15.000,00 złotych  

na realizację zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

 

     § 2. 1. Dokonuje się wyboru podmiotów w otwartym konkursie ofert na dotacje wspierające 

realizację zadań określonych w § 1.  

2. Wykaz wybranych podmiotów, zadań oraz kwot dotacji stanowi załącznik do uchwały.  

3. Zadania realizowane są w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). 

 

     § 3. Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz ich rozliczenia zostaną określone w umowach. 

 

     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Współpracy. 

 

     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

                                                                             Podpisy Członków Zarządu: 

 Maciej Sonik                              ............................... 

          Sabina Gorzkulla  ............................... 

 Helga Bieniusa   ............................... 

 Maciej Lisicki   ............................... 

 Dariusz Willim   ............................... 

 

 

 

 

 
 


