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2235
UCHWAŁA Nr XIII/99/04
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na
realizację zadań publicznych, sposobu jej rozliczania
i kontroli wykonania tych zadań.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214,poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568),
art. 118 ust. 2 pkt.2 ustawy o finansach publicznych z
dnia 26 listopada 1998r. (Dz.U. z 2003 r Nr 15, poz. 148;
Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166,
poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) oraz art. 5 ust. 1, ust. 2 i
ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. Nr 96 poz. 873)
oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. przepisy wprowadzających ustawę o działalności pożytku
publicznego (Dz.U. Nr 96, poz. 874, Nr 202, poz. 1956 i
Nr 228, poz. 2262). Rada Powiatu Kartuskiego uchwala
co następuje:
§1
Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji, na
realizację zadań publicznych, sposobu jej rozliczania i
kontroli wykonania tych zadań, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc uchwała Rady Powiatu Kartuskiego NR XXI/
150/2001 r. w sprawie Regulaminu Udzielania Pomocy
Finansowej Organizacjom Pozarządowym.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Kartuskiemu.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
E. Kwidziński
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/99/04
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 31 marca 2004 r.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji na realizację
zadań publicznych, sposobu jej rozliczania
i kontroli wykonania tych zadań.
§1
1. Z budżetu powiatu są udzielane dotacje na prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze
zadań publicznych określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, a realizowanych przez:
1) organizacje pozarządowe
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające
na podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów związków
wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

