
Uchwała Nr 41/15 

Zarządu Powiatu w Jarocinie 

z dnia 11.02.2015 r. 

w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe  

i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację 

zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku na 

realizację zadania „W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych”,  

„W zakresie ochrony i promocji zdrowia”, „W zakresie kultury”,  

„W zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa”, 

„W zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci  

i młodzieży uzdolnionej sportowo” 

 

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                     

o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zm./                                      

oraz art. 15 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                  

i o wolontariacie / Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm./ uchwala się co 

następuje: 

 

§ 1.1. Po dokonanej analizie złożonych ofert do konkursu na realizację zadań powiatu                   

o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku na realizację zadania: 

1) W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych,  

2) W zakresie ochrony i promocji zdrowia, 

3) W zakresie kultury, 

4) W zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa, 

5) W zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży 

uzdolnionej sportowo,  

postanawia się dokonać wyboru podmiotów, którym powiat zleci realizację zadań 

publicznych w formie wsparcia bądź powierzenia wykonania zadania. 

 

      2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane wraz z kwotami przyznanej 

dotacji określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Promocji  

i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    
 
 
 
Zarząd Powiatu 

 
1. Bartosz Walczak          – Przew. Zarządu     ……………… 

2. Mikołaj Szymczak       – Członek Zarządu   ……………… 

3. Mirosław Drzazga        – Członek Zarządu   ……………… 

4. Zbigniew Kuzdżał        – Członek Zarządu   ……………… 

5. Teodor Grobelny          – Członek Zarządu   ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


