
 
Uchwała Nr 57/2019 

Zarządu Powiatu Kozienickiego 
z dnia 

  
w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w 
2019r.zadań  wspieranych przez samorząd powiatowy. 
 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie /tj. Dz.U. z 2019r. Poz.688  /  , uchwala 
się co następuje: 
 
 

§1 
Zatwierdza się ustalenia Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 52/2019 
Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 29 kwietnia 2019r. i Uchwały Nr 
48/2019 z dnia 29 marca 2019r. dotyczącej ogłoszenia  otwartego konkursu ofert    
na realizacje zadania publiczne w Powiecie Kozienickim w 2019r. w zakresie: 
I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 
    Zadanie: 1 Szkolenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz 
organizowanie , udział w zawodach sportowych .- nie wpłynęła żadna oferta 
 
II. Turystyki i Krajoznawstwa. 
 Zadanie: 1 Krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form 
wypoczynku. 
1.Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kozienicach -nie 
spełnia kryteriów oferty. 
2.Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i ich Rodzin – nie spełnia 
kryteriów oferty. 
3.Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Kozienicach – 5.000,00 zł. 
III. Promocji i organizacji wolontariatu 
1.Dofinansowanie działań mających na celu promocję i krzewienie idei 
wolontariatu działającego na rzecz propagowania badań profilaktycznych USG 
kobiet z terenu powiatu kozienickiego. 
1.Fundacja Energia- Działanie  Kozienice -5.000,00 zł. 

§2 
Szczegółowe zasady i warunki przekazania środków finansowych na realizację 
zadania określi umowa. 
Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert Wydział  Bezpieczeństwa  
Spraw Społecznych i Obywatelskich bez zbędnej zwłoki zawiera umowę. 
 

 



 
§3 

Integralną  część  uchwały  stanowi  protokół  Komisji  Konkursowej  z dnia 9 
maja 2019 roku będący podstawą rozstrzygnięcia o którym mowa w§1. 
 
 
                                                               4§ 
Pisemne ogłoszenie wyników konkursu do publicznej wiadomości zamieszcza 
się w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach. 

 
§5 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
Przewodniczący Zarządu                 Pan  Andrzej Jung  ………….. 
 
Wiceprzew Zarządu                Pan   Józef Grzegorz Małaśnicki     ………….. 
 
Członek Zarządu                              Pan  Waldemar Banaś            …….. …… 
 
Członek Zarządu                              Pan   Marek Kucharski           …………... 
    
Członek Zarządu                              Pani   Małgorzata Siekut   ………….. 


