
 

UCHWAŁA NR  832 /2018 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 15 listopada 2018r. 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na poszczególne zadania i form 

ich zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.                  

z 2018r., poz. 995 ze zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i ust. 5 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.           

z 2018r. poz. 450 ze zm.) oraz pkt 2 i 3 w rozdziale VIII w związku z rozdziałem VI i IX załącznika 

do uchwały Nr XLVII/360/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2018r.                     

w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego               

na 2019 rok”  

 
 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku, 

określonych w „Rocznym Programie Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2019 rok” wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) i określa wysokość kwot na poszczególne zadania. 
 

2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu oraz zamieszczeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu. 

 

§ 2.   Planowana wysokość środków finansowych określona w „Rocznym Programie Współpracy 

Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” z przeznaczeniem na tryb 

konkursowy wynosi 130.000 zł. 

 

§3.1. Zlecanie zadań publicznych odbywa się w formie wspierania realizacji zadań wraz                      

z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. 
 

2. Wysokość dofinansowania nie może stanowić więcej niż 95 % kosztów całkowitych 

realizacji zadania. Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany zapewnić minimum  

5 % środków finansowych własnych, o których mowa w części IV ust. 9 (Przewidywane 

źródła finansowania zadania publicznego) pkt. 2.1. (Środki finansowe własne) ramowego 

wzoru oferty. 

 
 



3.  Do realizacji zadania w danym zakresie może zostać wyłoniona jedna lub więcej ofert. 
 

4. Wysokość środków finansowych przydzielonych na dane zadanie może zostać podzielona 

pomiędzy kilku oferentów.   

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

  Starosta Wągrowiecki 

 

______________________ 

        / Tomasz Kranc / 

 

 

Wicestarosta 

 

_____________________ 

     / Michał Piechocki / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Brzostowski     __________________________ 

Jerzy Springer  __________________________ 

Robert Woźniak __________________________ 

 


