UCHWAŁA NR 246/2018
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19marca 2018 r.

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych i pomocy społecznej

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVI/204/2017
Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego
programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego
i o wolontariacie”

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1.
Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 13 marca 2018r. z
opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
w 2018 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego wybiera do realizacji zadania publicznego
następujące oferty w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

1

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej Koniecwałd

„Flora i fauna Ogrodu
Zoologicznego w Gdańsku”

2

Stowarzyszenie Seniorów
Dzierzgońskich
Stowarzyszenie Seniorów
Dzierzgońskich

„Zdrowy i aktywny mieszkaniec
Powiatu Sztumskiego”
Zdobywanie nowych umiejętności
muzycznych poprzez aktywne
uczestnictwo w życiu kulturalnym
Powiatu Sztumskiego
Organizacja wycieczki Szczecin i
okolice

3

4

Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin w Dzierzgoniu

Wysokość
udzielonej
dotacji
1 400 zł

2 800
5 100

770

§ 2.
Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu do
zawiadomienia zainteresowanych organizacji o wynikach postępowania w sprawie otwartego

konkursu ofert oraz do ogłoszenia informacji w tej sprawie poprzez zamieszczenie na BIP, na
tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sztumie oraz na stronie internetowej powiatu
sztumskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

