UchwalaNr
ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia35?sierpnia 2012 r.

w sprawie doflnansowania realizacji zadah publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 4 pkt. 22 oraz 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pozn. zm.1), w zwiazku z art. 19 c ust. 1
oraz art. 2 pkt 4 ustawy o dziaJalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia
24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z pozn. zm.2) oraz § 5 uchwaly Rady
Powiatu Bydgoskiego w sprawie trybu i kryteriow realizacji zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej Nr 177/XVI/12 z dnia 28 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia
28.03.2012 r., poz. 664) uchwala sie, co nastepuje:
§ 1. Dofinansowuje sie ze srodkow Powiatu Bydgoskiego nizej wymienione wnioski o realizacje
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:
1) wniosek Kola Gospodyri Wiejskich w Kruszynie o realizacje zadania pn. ,,Przygotowanie
stoiska tematycznego podczas Targow Turystyczno-Ogrodniczych w Minikowie" dofmansowanie zadania w kwocie nie wyzszej niz 1 000,00 z\,
2) wniosek grupy mieszkaricow Ostromecka o realizacje zadania pn. ,,Budowa chodnika
przy ulicy Wislanej w miejscowosci Ostromecko, w ciagu drogi powiatowej 1540 C" dofmansowanie zadania w kwocie nie wyzszej niz 69 180,00 zt,
3) wniosek Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz o realizacje zadania pn ,,Promocja
Wolontariatu Powiatu bydgoskiego - profesjonalizacja samorzadow, organizacji i grup
nieformalnych poprzez dzialalnosc spoleczna/' - dofmansowanie zadania w kwocie nie
wyzszej niz 7 350,00 zl.
§ 2. Odmawia sie doflnansowania wniosku solectwa Kobylarnia o realizacje zadania pn. ,,Ekolato poznaje Kobylarnie i dbam o jej srodowisko naturalne" z powodu niespelnienia kryteriow
formalnych - wniosek nie dotyczy zadan powiatu.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie Staroscie Bydgoskiemu.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienioncj ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102,
poz.1055, z 2002 r. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675, z 2011 r.Nr21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostafy ogloszonc w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1 2 1 1 , Nr
209, poz. 1244.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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