
UCHWAŁA NR .................... 

ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO 

z dnia ............................ 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości realizacji zadania publicznego w zakresie 

ochrony i promocji zdrowia przez Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary z siedzibą w Nowem    

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6  oraz art. 19 a ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Uznaje się za celowe zrealizowanie zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia pod nazwą „Mam haka na raka”. 

 

            2. Oferta Stowarzyszenia dotycząca zadania określonego w ust. 1 stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

        § 2. Podpisanie umowy na realizację zadania, o którym mowa w § 1, ust. 1 nastąpi z pominięciem 

otwartego konkursu ofert.  

 

§ 3. W celu umożliwienia zainteresowanym wniesienia uwag do oferty zostanie ona 

opublikowana na okres siedmiu dni od daty podjęcia niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń urzędu, na 

stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 4. Po rozpatrzeniu uwag, Zarząd Powiatu w drodze uchwały podejmie decyzję o podpisaniu 

umowy na realizację zadania wymienionego w § 1 ust. 1. 

 

§ 5. Środki w wysokości 4 500 zł zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Świeckiego na 2022 

rok. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Członkowie Zarządu:                Przewodniczący Zarządu 

 

1. ………………………      Barbara Studzińska 

      Franciszek Koszowski 

 

2. ……………………… 

Józef Gawrych 

 

3. ………………………. 

Ryszard Pacek 

 

4. ………………………. 

Zbigniew Kapusta 

 



 
UZASADNIENIE 

Działając w oparciu o zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary z siedzibą w Nowem w dniu 15 listopada 2022  r. złożyło 

ofertę realizacji zadania pod nazwą „Mam haka na raka”. Kwota o jaką wnioskuje organizacja to 4 500 

zł. a czas realizacji zadania nie przekracza 90 dni. W ramach zadania organizacja  planuje 

przeprowadzenie  akcji promujących uświadamianie kobiet w sprawie profilaktyki  jako formy walki z 

nowotworami w szczególności raka piersi, tarczycy, macicy, trzustki, która została ograniczona przez 

COVID-19. 

Zgodnie z art. 19a ust. 1- 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Zarząd 

Powiatu może udzielić wsparcia oferentowi z pominięciem trybu konkursowego. Pozytywna opinia 

organu powoduje konieczność umieszczenia oferty na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, 

na stronie internetowej Powiatu Świeckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, aby dać 

możliwość zainteresowanym tą sferą życia publicznego do wyrażenia opinii i wniesienia uwag do 

treści zadania. Po upływie terminu składania uwag i ich rozpatrzeniu należy niezwłocznie podpisać 

umowę na realizację zadania.  

 

 


