
UCHWAŁA NR 489/2018 

 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 13 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia  

                  15 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa  

                  Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim  

 

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn.), uchwala się:  

§ 1. 

1. W załączniku uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15 

maja 2018 r. – Regulaminu Organizacyjnego  Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Gdańskim, w § 23. dodaje się ust. 6  o następującej treści:  

        „6.  w zakresie organizacji pozarządowych i sportu: 

1) realizacja zapisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, w tym wykonywanie czynności  

 w imieniu organu nadzoru nad stowarzyszeniami na terenie Powiatu Nowodworskiego;  

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz powiatowych 

związków sportowych;  

3) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających 

w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności 

gospodarczej;  

4) prowadzenie rejestracji organizacji pozarządowych i stowarzyszeń;  

5) wspieranie, współpraca i integrowanie organizacji pozarządowych;  

6)  tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju sportu  

      i kultury fizycznej;  

7) realizacja zadań publicznych, w tym udzielanie dotacji z budżetu Powiatu;  

8)  wspieranie wybitnych talentów w sporcie;  

9)  organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej;  

10) realizacja Programu Rozwoju Sportu Kultury Fizycznej w Powiecie Nowodworskim;  

11) realizacja obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz    

       finansowaniu terroryzmowi;  

12) realizacja zadań w ramach Patronatu Starosty Nowodworskiego;  

13) realizacja zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  

14) współpraca z zakresu ekonomii społecznej na terenie Powiatu.”.  

2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianom.  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Nowodworskiego.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

STAROSTA  

         (-)  

Zbigniew Ptak 



UZASADNIENIE 

Niniejszy dokument został sporządzony z uwagi na przeoczenie przy tworzeniu uchwały, 

którą Zarząd Powiatu podjął w dniu 15 maja 2018 r. (uchwała Nr 479/2018).  

W przedstawionym Zarządowi Powiatu 15 maja 2018 r. dokumencie, zabrakło zadań z zakresu 

organizacji pozarządowych i sportu. Jest to na tyle ważny element i zadanie wykonywane przez 

Powiat Nowodworski, że nie można pominąć go w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim (wcześniej zakres ten funkcjonował w Zespole ds. 

pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji, turystyki i sportu) . Dlatego też proponuje się 

dopisać do Wydziału Programowo – Inwestycyjnego (powstałego w wyniku połączenia dwóch 

komórek organizacyjnych: Zespołu ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji, turystyki i 

sportu oraz Stanowiska ds. zamówień publicznych, inwestycji i pojazdów) zadania określone  w §1 

ust. 1 niniejszej uchwały.   

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejsze uchwały uważa się za zasadne.  

 

STAROSTA  

         (-)  

Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


