
UCHWAŁA NR 25/78/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty Grupy Karkonoskiej Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania publicznego pn.: „Wyprawa Rowerowa ratowników 
górskich” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie

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) oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uznaje celowość realizacji przez Grupę Karkonoską 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zadania publicznego pn.: „Wyprawa Rowerowa 
ratowników górskich”.

§ 2. 1. Podaje się do publicznej wiadomości ofertę.

2. Ofertę zamieszcza się na okres od 25 kwietnia do 02 maja:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego,

b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, 
przy ul. Kochanowskiego 10,

c) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze www.powiat.jeleniogorski.pl.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu 
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu
Jeleniogórskiego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art.
3 ust. 3 z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego o charakterze
lokalnym lub regionalnym.

W dniu 24 kwietnia 2019 r. roku Grupa Karkonoska Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego złożyła ofertę dotyczącą wsparcia wykonania zadania publicznego
pn.: „Wyprawa Rowerowa ratowników górskich” w wysokości 1.500 zł.
Realizację zadania objętego ofertą Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uznaje za celową i
potrzebną.

Na realizację zadania Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego posiada środki finansowe w
wysokości 10.000,00 zł.

Id: 6A79A34B-C2E4-4395-B365-87640DA37AAF. Uchwalony Strona 1 z 1


		2019-04-30T09:30:49+0200


		2019-04-30T09:31:55+0200




