
UCHWAŁA NFm*/2013
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 4 O kwietnia 2013 r.

w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia ogłoszony przez Zarząd
Powiatu Konińskiego w dniu 30 stycznia 2013 r.

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592, z poźn. zm.) i art.4 ust.1 pkt 6 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z poźn. zm.) oraz w związku z § 11 ust.1 pkt 2 uchwały Nr
XXIII/186/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie Programu
współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2013 r. Zarząd Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia
będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu
Konińskiego w dniu 30 stycznia 2013 r. przeznacza się dotację w łącznej kwocie 8 600,00 zł
w tym na:

1) zadanie polegające na promowaniu postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców
powiatu konińskiego we wszystkich grupach wiekowych poprzez ograniczenie
używania środków psychoaktywnych ( nikotyna, alkohol, narkotyki, leki ) dla
Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego „Makador" w Kleczewie na zadanie „Koń jest
dobry na wszystko" kwotę 2 100,00 zł;

2) zadanie polegające na promowaniu postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców
powiatu konińskiego we wszystkich grupach wiekowych poprzez podejmowanie
działań na rzecz poprawy sposobu i jakości żywienia dla:

a) Stowarzyszenia „Skulsk nasze wspólne dobro" w Skulsku na zadanie „Mamo, tato
bądźmy zdrowi" kwotę 4 000,00 zł;

b) Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczne - Ginekologicznymi „Magnolia"
w Żychlinie na zadanie „ Dieta pacjentów onkologicznych" kwotę 2 500,00 zł.
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§ 2. Ofertę Stowarzyszenia Klub Biegacza „Wartko" z Goliny dotyczącą zadania „III Bieg
Konwaliowy" postanawia się dofinansować z Kalendarza Imprez promujących zdrowie
w kwocie 1 400 zł. z przeznaczeniem na zakup pucharów, dyplomów i nagród dla
uczestników Biegu Konwaliowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Małgorzata Waszak rrrr:

2. Andrzej Nowak

3. Stanisław Głąbicki

4. Tadeusz Jaroszewski

5. Jacek Wysocki
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