
UCHWAŁA NR 396/2022 
ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO 

z dnia 31 maja 2022 r. 

w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego i zlecenia organizacji pozarządowej 
realizacji zadania publicznego w trybie uproszczonym art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(t.j.Dz. U. z 2022, poz. 528), Uchwały Nr XLVI/279/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 grudnia 
2021 r. w sprawie: ,,Rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U z 2020 r. poz.1057 ze zm.). 
 
Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala co następuje: 

§ 1. Uznaje się za celową realizację zadania publicznego z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej zgodnie z ofertą złożoną 20.05.2022 r. przez  Stowarzyszenie ,,Ochotnicza Straż 
Pożarna im. Józefa Wrzesińskiego w Lądku ”, pod nazwą ,,Udział drużyn w Olimpiadzie Pożarniczej 
Celje w Słowenii – zakup odzieży i obuwia”. 

§ 2. Zleca się Stowarzyszeniu ,,Ochotnicza Straż Pożarna im. Józefa Wrzesińskiego w Lądku” 
realizację zadania opisanego w § 1. 

§ 3. Na realizację zadania udziela się dotacji w kwocie 7.000,00 zł. 

§ 4. Termin realizacji zadania publicznego od dnia podpisania umowy do 29.08.2022 roku. 

§ 5. Oferta realizacji zadania publicznego, o której mowa w §1 zamieszczona była w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupcy od 23 maja 2022 r. Do 
oferty nie zgłoszono żadnych uwag. 

§ 6. Traci moc  uchwała nr 384/2022 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 9 maja 2022 r. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Słupeckiego. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Zarządu 
 
 

Jacek Bartkowiak 
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Uzasadnienie 

Udzielenie dotacji w wysokości 7.000,00 zł z zakresu ,,Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej” dla Stowarzyszenia ,,Ochotnicza Straż Pożarna im. Józefa Wrzesińskiego w Lądku”. 

na zadanie: ,,Udział drużyn w Olimpiadzie Pożarniczej Celje w Słowenii – zakup odzieży i obuwia.” 
uznaje się za zasadne, ponieważ przyczyni się do udziału drużyny z terenu  Powiatu Słupeckiego 
w zawodach na szczeblu międzynarodowym oraz promocji powiatu za granicą. 

Jednocześnie traci moc  uchwała nr 384/2022 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 9 maja 2022 r. 
z powodu wydatkowania przez beneficjenta środków finansowych przed podpisaniem umowy na 
wsparcie zadania publicznego. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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