
UCHWAŁA NR 83/533/2021 
ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu 
Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej ,, Wsparcie osób z terenu Powiatu Starogardzkiego dotkniętych przemocą - 
diagnoza psychologiczna, konsultacje i terapia" w 2021 roku 

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 920) , art. 5 ust.1  i ust. 4, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) , Uchwały  nr 
XIII/211/2020 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego 
Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi wart. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, 
Zarząd Powiatu Starogardzkiego uchwala co następuje: 

§ 1. W oparciu o protokół komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, Zarząd Powiatu Starogardzkiego udziela 
dotacji z budżetu Powiatu Starogardzkiego na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej ,, Wsparcie osób z terenu Powiatu Starogardzkiego dotkniętych przemocą - diagnoza 
psychologiczna, konsultacje i terapia" w 2021 roku w wysokościach wynikających z załącznika do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu, Promocji Regionu 
i Polityki Społecznej oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w zakresie nadzoru 
merytorycznego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie internetowej www.powiatstarogard.pl  .  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Zarządu 
 
 

Kazimierz Chyła 
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Załącznik do uchwały Nr 83/533/2021 

Zarządu Powiatu Starogardzkiego 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

L.p. Tytuł oferty/oferent kwota wnioskowana kwota 
dofinansowania 

1 Centrum Pomocy Dzieciom 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 

60.000,00 zł 60.000,00 zł 

Łączna kwota dofinansowania 60.000 zł
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