
            

       Uchwała Nr  162/2016  

Zarządu  Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

      z dnia  8 lutego 2016 r.  

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 152/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, 

ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.  

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/82/2015 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” uchwala się:  

      § 1. 

Ust. 7 pkt 4 załącznika do Uchwały Nr 152/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony 

zdrowia oraz turystyki i wypoczynku, otrzymuje brzmienie: „Rozpatrzenie ofert nastąpi w 

siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim do dnia 19 lutego 2016 

roku. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

http://bip.nowydworgdanski.pl, na stronie powiatowej:  www.nowydworgdanski.pl oraz 

wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa”.  

§ 2. 

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta 

         (-) 

          Zbigniew Ptak 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie, organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania 

publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 

ustawy, ogłasza otwarty konkurs ofert. 

Zgodnie z treścią ust. 9 pkt 3 w załączniku do Uchwały Nr 152/2016 Zarządu Powiatu  

w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 stycznia 2016 roku, Zarząd Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim może  przesunąć termin  rozstrzygnięcia konkursu.  

 

 

 

 

Starosta 

         (-) 

          Zbigniew Ptak 

 


