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Uchwala Nr
Zarz^du Powiatu Bydgoskiego
zdnia..4f:£3...2012r.

w sprawie uznania za celows} realizacj^ zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej
i sportu
Na podstawie art. 5 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.1) oraz art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592zezm. 2 ),
Zarz^d Powiatu Bydgoskiego uchwala co nast^puje:
§1. Uznaje si$ za celow^ realizacj^ zadan i udziela sie dotacji na ten eel w kwocie:
1. ,,Pilka Nozna - Pilkarskie Piqtki dziewczat szkol podstawowych"- 650 zl;
2. ,,Pilka Nozna dziewczqt szkol gimnazjalnych"- 650 zl.
§2. Powierza sie realizacje zadan o ktorych mowa w §1 Miedzyszkolnemu
Uczniowskiemu Klubowi ,,Roszak" z Solca Kujawskiego.
§3. Oferty na realizacj^ zadan o ktorych mowa w §1 podlegj^ podaniu do publicznej
wiadomosci poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy;
3) na stronie internetowej www.bip.powiat.bydgoski.pl
§4. Wykonanie uchwaty powierza sie Staroscie Bydgoskiemu.
§5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Czlonkowie Zarzadi/
Zarzc|du

StarcHta Bye

dnicz^cy
ydgoskiego

ski
ch Porzych

1 Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w DZ. U. 201 1 r. Nr 1 12. poz. 654, Nr 205 poz.121 1. Nr 208 poz. 1241,
Nr 209 poz. 1244, Nr 149 poz.887.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w D/,. U. /. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 12
.^^ .1^0, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr
, poz. 675, z 201 lr., Nr 21, poz. 1 13, Nr 149,
poz. 887, Nr 217. poz. 1281.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy samorz^du terytorialnego moze zlecic
organizacji pozarz^dowej z pominieciem otwartego konkursu ofert, realizacje zadania
publicznego. W zwia^ku z tym, ze w sierpniu zostat opublikowany ,,Kalendarz Imprez
Sportowych dla Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na rok szkolny 2012/2013", w ktorym
zostaly umieszczone dodatkowe zawody sportowe nie objete oglaszanymi wczesniej
otwartymi konkursami ofert na realizacj? zadan w 2012 r., Zarz^d Powiatu Bydgoskiego na
podstawie zlozonej oferty zleca realizacje zadah Miedzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi
,,Roszak" z Solca Kujawskiego.

