
UCHWAŁA NR 57/2019
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 48/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 lutego 2019 roku 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, 7, 8, 13 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., 
poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/125/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 grudnia 
2015 r., w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016-2020” uchwala się co 
następuje:

§ 1. 

W załączniku do Uchwały nr 48/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 lutego 2019 roku 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale I ust. 3 zdanie "Na realizację tych zadań w 2019 r. w budżecie powiatu zaplanowane są środki 
finansowe w wysokości – 15 000 zł", zastępuje się zdaniem "Na realizację tych zadań w 2019 r. w budżecie 
powiatu zaplanowane są środki finansowe w wysokości – 40 000 zł".

2) rozdział otrzymuje brzmienie: "IV Termin składania ofert: Oferty należy składać w Biurze Obsługi 
Interesanta w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 15, w terminie do 29 marca 
2019 roku, w zamkniętej kopercie z adnotacją KONKURS, określeniem rodzaju zadania oraz nazwą 
oferenta".

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony 
Cywilnej.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Jerzy Kolarz
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Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.), powiat zleca realizację zadań publicznych organizacjom
pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

W związku ze zwiększeniem środków finansowych na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji
zdrowia, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Id: F4DBEECA-DF08-47B9-ADCA-4B6FC815A76A. Podpisany Strona 1


		2019-03-06T11:36:31+0000
	Polska
	Jerzy Kolarz; Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
	Podpis organu wydającego akt prawny.




