
Uchwała nr 222/16
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 2 sierpnia 2016

w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: Wspieranie inicjatyw kulturalnych o charakterze 
ponadgminnym mających szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego oraz działania służące 
upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu. Tytuł zadania: „Integracyjny 
międzypokoleniowy zlot mieszkańców Powiatu Braniewskiego w ramach obchodów 50 lecia 
rozpoczęcia operacji 1001 Frombork”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 814), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 
19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 239 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co 
następuje:

§1. 

1. Uznaje się celowość realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego  pod  nazwą:  Wspieranie  inicjatyw  kulturalnych  o charakterze  ponadgminnym
mających  szczególne  znaczenie  dla  Powiatu  Braniewskiego  oraz  działania  służące
upowszechnianiu  historii,  tradycji  i  kultury  powiatu.  Tytuł  zadania:  „Integracyjny
międzypokoleniowy zlot mieszkańców Powiatu Braniewskiego w ramach obchodów 50 lecia
rozpoczęcia operacji 1001 Frombork”.   

2. Zadanie, o którym mowa w pkt 1., zleca się do realizacji Związkowi Harcerstwa Polskiego –
Chorągiew Warmińsko - Mazurska Hufiec Braniewo Związku Harcerstwa Polskiego, z siedzibą:
ul. Armii Krajowej 9, 14-500 Braniewo, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 000271499. 

3. Na realizację zadania określonego w ust. 1. udziela się wsparcia finansowego w formie dotacji
celowej, w kwocie 3.000 zł. (słownie złotych: trzy tysiące). 

§2. 
  
Informację o udzieleniu dotacji umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Braniewie  w zakładce  „Organizacje  pozarządowe”  oraz  w  siedzibie  Starostwa  Powiatowego  w
Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń. 

§3. 
  
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu. 
  

§4. 
  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
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