
 Uchwała Nr 156.V.2017  

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 14.02.2017 r.  

 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2017 roku 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 15 ust. 2h, 2j w zw. z  art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 

1817), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1870 ze zm.), Uchwały Nr XXIII/137/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 października 2016 

roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z  organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2017” oraz Uchwały Nr 150.V.2017 Zarządu Powiatu 

Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej z dnia 8 lutego 2017 roku, Zarząd Powiatu 

wybiera oferty realizacji zadań publicznych w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji. 

§ 2 

Zestawienie ofert oraz kwot udzielonych dotacji, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały i jest podstawą zawarcia umów z wykonawcami zadań. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Członkowie Zarządu : 

 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu  -  Witold Jankowski                     /-/ Witold Jankowski 

2. Członek Zarządu Powiatu  -  Grażyna Jany                 /-/ Grażyna Jany   

3. Członek Zarządu Powiatu  -  Krystyna Możdżanowska     /-/ Krystyna Możdżanowska 

4. Członek Zarządu Powiatu  -  Michał Błażejewski   /-/ Michał Błażejewski 

5. Członek Zarządu Powiatu  -  Zenon Kasprzak    /-/ Zenon Kasprzak 



 Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 156.V.2017 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 14.02.2017 r. 

 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2017 roku 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwałą Nr 150.V.2017 Zarząd Powiatu Kępińskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: 

1) pomocy społecznej, 

2) ochrony i promocji zdrowia, 

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

6) turystyki i krajoznawstwa, 

7) porządku i bezpieczeństwa publicznego 

 

W budżecie na ten cel zaplanowana została łączna kwota w wysokości 35 000,00 zł. Korzystając 

 z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Kępińskiego powołał w drodze uchwały Nr 154.V.2017 z dnia  

2 lutego 2017 r. komisję konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 

ofert. 

 

Komisja opiniowała złożone oferty na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2017 r. i po sporządzeniu 

protokołu z przebiegu postępowania wraz ze zbiorczym wykazem ofert i propozycją wysokości 

dotacji, przedłożyła go Zarządowi, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe. 

 

 

 

 

STAROSTA KĘPIŃSKI 

/-/ Witold Jankowski 



Załącznik  

do Uchwały Nr 156.V.2017 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 14.02.2017 r. 

 

 

Wybrane oferty oraz kwoty udzielonych dotacji 

 

Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Wysokość przyznanych 

środków publicznych (w zł) 

Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Kępińskiej 

Opracowanie i wydanie drukiem 

publikacji „Życie kulturalno-

społeczne Kępna i powiatu w 

okresie międzywojennym” 

5 000,00 

Towarzystwo Społeczne Tilia 
Duchy przeszłości – 

wywołujemy historię 
1 700,00 

Fundacja Piotra Reissa 

Treningi piłkarskie oraz udział 

w rozgrywkach Ligi 

Wielkopolsko Lubuskiej dla 

dzieci i młodzieży z Powiatu 

Kępińskiego 

2 000,00 

OSP Biadaszki 

Powiatowy Marsz Terenowy 

Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych „Dąbrowa 2017” 

1 934,00 

OSP Świba 
II Powiatowy Zlot Pojazdów 

Pożarniczych – Świba 2017 
4 722,35 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Powiatu Kępińskiego 

Zajęcia aktywizujące w ramach 

Kępińskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku 

7 660,00 

Fundacja O Mały Włos 

„O mały włos” – kampania 

edukacyjna promująca zbiórkę 

włosów dla podopiecznych 

Fundacji 

3 000,00 

 


