UCHWAŁA NR 478/2020
ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO
z dnia 19 listopada 2020r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) w związku
z art. 221 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r.,
poz. 869 ze zm.) oraz pkt 2 i 3 w rozdziale VIII w związku z rozdziałem VI i IX załącznika
do uchwały Nr XXIII/194/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2020r.
w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2021 rok”
Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje:
§1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu ochrony
i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020r. poz. 295 ze zm.)
na zadanie pod nazwą:
,,Organizacja i koordynacja działań związanych z promocją i ochroną zdrowia
adresowanych do różnych grup odbiorców (m.in. konkursy, kampanie, szkolenia,
prelekcje, warsztaty, publikacje, turnieje, zawody, marsze)”.
2. Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie przyznana
dotacja, będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§2.

Planowana wysokość środków finansowych na realizację zadań z zakresu ochrony
i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295 ze zm.) wynosi
łącznie 12.000 zł, w tym na zadanie pod nazwą:
,,Organizacja i koordynacja działań związanych z promocją i ochroną zdrowia
adresowanych do różnych grup odbiorców (m.in. konkursy, kampanie, szkolenia,
prelekcje, warsztaty, publikacje, turnieje, zawody, marsze)” wynosi 4.000 zł.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wągrowiecki
_____________________
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_____________________
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__________________________
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__________________________
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__________________________

