
Id: 58D49821-5107-4A2F-8E58-FB92637E5A52. Uchwalony Strona 1 

 

UCHWAŁA NR LIV/139/2020 

ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH 

z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Majowe Bieganie 

nad Rospudą" 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) w związku z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815) oraz Rozdz. 4, § 7 pkt 1 uchwały nr VIII/55/19 Rady Powiatu 

w Suwałkach z dnia 16 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Powiatu 

Suwalskiego 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 2020 rok”, Zarząd Powiatu 

w Suwałkach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Majowe Bieganie nad Rospudą", postanawia się 

zamieścić ofertę Stowarzyszenia "Aktywni znad Rospudy" na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, 

na stronie internetowej Powiatu Suwalskiego oraz w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w miejscu 

przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.  

§ 2. 1. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w § 1, każdy może zgłosić 

uwagi jej dotyczące. 

2. Uwagi można składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym 

w Suwałkach, lub przesłać pocztą na adres Starostwa lub pocztą elektroniczną na adres bok@powiat.suwalski.pl. 

§ 3. 1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz w przypadku niezgłoszenia uwag do oferty, 

postanawia się zlecić Stowarzyszeniu "Aktywni znad Rospudy" realizację zadania publicznego pn. „Majowe 

Bieganie nad Rospudą". 

2. W sytuacji, gdy do oferty zostaną wniesione uwagi, do decyzji o dalszym postępowaniu upoważnia się 

Starostę Suwalskiego. 

§ 4. 1. Warunki realizacji oraz finansowania zadania określi umowa zawarta ze Stowarzyszeniem "Aktywni 

znad Rospudy". 

2. Oferta, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do umowy. 

§ 5. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1, udziela się dotacji celowej w wysokości 

2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) z budżetu Powiatu Suwalskiego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Programowania, Inwestycji i Rozwoju 

Starostwa Powiatowego w Suwałkach. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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