POWIAT POLICKI

KOMUNIKAT
ZARZĄDU
POWIATU W POLICACH

z dnia
10 marca 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań
publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Mając na uwadze brzmienie art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) 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 755/2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym:
1) dokonano wyboru ofert odpowiednio:
a) Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo z siedzibą w Przecławiu 96c/7, pod tytułem
„Barwy natury barwami życia”,
b) Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Police z siedzibą
przy ul. Grunwaldzkiej 15, pod tytułem ,,60-tka to nie koniec lecz nowego początek”,
c) Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Policach z siedzibą przy ul. Staszica 1, pod tytułem „Interaktywne spotkania
z przyrodą i muzyką ludową oraz grecką”;
2) nie dokonano wyboru oferty Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo z siedzibą
w Przecławiu 96c/7, pod tytułem „W poetyckim kręgu”.
Zarząd Powiatu w Policach zobowiązał się do udzielenia dotacji na wsparcie realizacji
przedmiotowych zadań publicznych:
1) stowarzyszeniu, o którym mowa w pkt 1 lit. a, w wysokości 9 700 zł (słownie: dziewięć
tysięcy siedemset złotych);
2) stowarzyszeniu, o którym mowa w pkt 1 lit. b, w wysokości 5 800 zł (słownie: pięć tysięcy
osiemset złotych);
3) stowarzyszeniu, o którym mowa w pkt 1 lit. c, w wysokości 4 500 zł (słownie: cztery
tysiące pięćset 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 orginale właściwy podpis.

