
POWIAT POLICKI 

KOMUNIKAT 

ZARZĄDU 

POWIATU W POLICACH 

z dnia 

28 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań 

publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia  

 

Mając na uwadze brzmienie art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) 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 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

 

Zarząd Powiatu w Policach informuje, co następuje: 

 

Uchwałą Nr 729/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia dokonano wyboru następujących ofert: 

1) Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Tanowie przy  

ul. Szczecińskiej 12 pod tytułem „Prowadzenie na terenie Powiatu Polickiego domowej 

i/lub stacjonarnej opieki paliatywno-hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych”; 

2) Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej z siedzibą w Policach przy ul. Bankowej 

11fgh/5 pod tytułem „Dobre słowo uskrzydla, złe głęboko rani”; 

3) Stowarzyszenia Polickie Amazonki z siedzibą w Policach przy ul. M. Konopnickiej 2 pod 

tytułem „Profilaktyka zdrowia kobiety”; 

4) Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub im. H. 

Dunant’a w Policach z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 14 pod tytułem ,,Bezpieczne 

rodzinne wakacje z kroplą krwi”. 

 Zarząd Powiatu w Policach zobowiązał się do udzielenia dotacji na wsparcie realizacji 

przedmiotowych zadań publicznych:  

1) stowarzyszeniu, o którym mowa w pkt 1, w wysokości 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć 

tysięcy złotych);  

2) stowarzyszeniu, o którym mowa w pkt 2, w wysokości 17 000 zł (słownie: siedemnaście 

tysięcy złotych);  

3) stowarzyszeniu, o którym mowa w pkt 3, w wysokości 5 670 zł (słownie: pięć tysięcy 

sześćset siedemdziesiąt złotych);  

4) stowarzyszeniu, o którym mowa w pkt 4, w wysokości 5 200 zł (słownie: pięć tysięcy 

dwieście złotych). 

 

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. zadania publicznego.  

 

 
                                                                                                                
                                 
 Starosta Policki 

                                                                                                            Andrzej Bednarek 

 

 

 

Na oryginale właściwy podpis 

                                                             


