POWIAT POLICKI

KOMUNIKAT
ZARZĄDU
POWIATU W POLICACH

z dnia
22 czerwca 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań
publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych
Mając na uwadze brzmienie art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w związku z § 6 ust. 2 pkt 1 i 2
Statutu Powiatu Polickiego oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.)
Zarząd Powiatu w Policach informuje, co następuje:
Uchwałą Nr 369/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych dokonano wyboru ofert:
1) Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS z siedzibą w Policach przy
ul. Janusza Korczaka 43 pod tytułem „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów
i warsztatów oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych –
aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby oraz organizowanie lokalnych,
regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach”;
2) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe
Police z siedzibą w Policach przy ul. Janusza Korczaka 57 pod tytułem „Integracyjne
spotkanie wigilijno-opłatkowe osób z niepełnosprawnością intelektualną”;
3) Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Police z siedzibą
w Policach przy ul. Grunwaldzkiej 15 pod tytułem „«Właściwa droga» – wszechstronna
rehabilitacja osób niepełnosprawnych wzrokowo i nie tylko”;
złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Policach uchwałą Nr 335/2016
z dnia 4 maja 2016 r. otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych
w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, pod warunkiem
złożenia przez tych oferentów zaktualizowanego kosztorysu i ewentualnie harmonogramu
realizacji ww. zadań publicznych uwzględniających wysokość udzielonej dotacji.
Zarząd Powiatu w Policach zobowiązał się do udzielenia dotacji na wsparcie realizacji
przedmiotowego zadania publicznego;
1) stowarzyszeniu, o którym mowa w pkt 1, w wysokości 4 500 zł;
2) stowarzyszeniu, o którym mowa w pkt 2, w wysokości 1 000 zł;
3) stowarzyszeniu, o którym mowa w pkt 3, w wysokości 4 500 zł.
Warunki i zasady przyznania i rozliczenia ww. dotacji zostaną szczegółowo określone
w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Polickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
w Policach a podmiotami, które uzyskały zlecenie na realizację ww. zadań publicznych.
Starosta Policki
Andrzej Bednarek
Na oryginale właściwy podpis

