Uchwała nr 95/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych.
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 2015 r. poz. 1445 z późń. zm.) oraz uchwały nr XIII/68/2015 Rady
Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu
współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie”.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§1
Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 11 kwietnia 2016
r. z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2016
r., Zarząd Powiatu Sztumskiego wybiera do realizacji następujące oferty zadania publicznego
w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji:
L.p.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość
udzielonej dotacji

Stowarzyszenie „Do życia przez
życie” w Uśnicach
Stowarzyszenie „Do życia przez
życie” w Uśnicach

„Sport bez granic, sport
bez barier”
„Kultura i rekreacja łączy
nas wszystkich”

2 829,54 zł

Stowarzyszenie Polski Związek
Niewidomych Koło Powiatowe
w Sztumie
Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
w Dzierzgoniu

„Niewidomy turysta
zwiedza Polskę,
Suwalszczyznę”
„Organizacja wycieczki
Augustów i okolice dla
osób niepełnosprawnych z
terenu powiatu
sztumskiego”
Stowarzyszenie Osób
„Działania wspomagające
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin i aktywizujące osoby
w Dzierzgoniu
niepełnosprawne w
różnych dziedzinach życia
– wyjazdy do kina i
teatru”
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Przełamując nie tylko

2 894,54 zł
3 000 zł
3 279,54 zł

814,80 zł

2 181,58 zł

„Radość i Słońce”

fale – rejs integracyjny
kanałem OstródzkoElbląskim mieszkańców
powiatu sztumskiego”
§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Wydział Edukacji, Ochrony
Zdrowia, Kultury i Sportu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

