
UCHWAŁA NR 430/2021 

 

ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO   

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań  

z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz uchwały nr XVI/198/2020 Rady Powiatu 

Chojnickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021”   

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Na podstawie protokołu przedłożonego przez Komisję Konkursową - powołaną Uchwałą  

Nr 418/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania 

Komisji Konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

kultury fizycznej, kultury i sztuki, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowania wkładu własnego do 

projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych – wybiera się następujące oferty do 

realizacji zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

narodowego w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Wysokość  

udzielonej 

dotacji w zł. 

1. Pomorski Ośrodek 

Rehabilitacji Dzikich 

Zwierząt Ostoja 

Leczenie, rehabilitacja oraz opieka nad 

dzikimi ptakami i drobnymi ssakami  

z terenu powiatu chojnickiego  

4 000 

2. Stowarzyszenie Chojnicki 

Alarm Dla Klimatu 

"Wczuj się w klimat" 1 500 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół 

Miejscowości Charzykowy 

"Charzy…"  

Paszport przyrodniczo - ekologiczny 

Powiatu Chojnickiego  

2 500 

4. Stowarzyszenie Przyjaciół 

Miejscowości Charzykowy 

"Charzy…"  

Zorganizowanie XII Jarmarku "Czym 

Chata Bogata" 

2 000 



 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu oraz zobowiązuje się 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej do zawiadomienia zainteresowanych organizacji  

o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie  

na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chojnicach, stronie internetowej urzędu 

oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

                                                 STAROSTA 
   /-/ Marek Szczepański 

 

WICESTAROSTA 

                                                 /-/ Mariusz Paluch 

 

CZŁONEK ZARZĄDU 

                                                                                        /-/ Stanisław Skaja 

 

CZŁONEK ZARZĄDU 

/-/ Stefania Majewska- Kilkowska 

 

CZŁONEK ZARZĄDU 

/-/ Jarosław Schumacher                                                         

 


