
RZA. r.) ?OW1PTU 
UCHWAŁA NR 1045/2021 

ZARZĄDU POWIATU WRZESINSKIEGO 
z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji 
zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920), § 11 ust. 1 uchwały nr 155/XXI112021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 
28 września 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok" oraz w nawiązaniu do uchwały nr 967/2021 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony 
i promocji zdrowia w 2021 roku uchwała się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 
powiatu wrzesińskiego w 2021 roku w obszarze w obszarze ochrony i promocji zdrowia, zgodnie 
z poniższą tabelą: 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota 
dotacji 

Ochrona i promocja zdrowia 

Rozwój profilaktyki oraz promocja zdrowia wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego 

1. 
Gminne Stowarzyszenie 

Seniorów w Nekli 

„OTOCZMY TROSKA NASZE 
ZDROWIE POPRZEZ WIEDZĘ, 

WYSIŁEK I ZABIEGI" 
6.375,00 zł 

2. 
WRZESLŃSKI 

UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU 

Efektywna rehabilitacja seniora 
w pandemii

 
2.700,00 zł 

Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej 

3. Koło Gospodyń Wiejskich 
w Grabowie Królewskim 

Wyginam śmiało ciało 4.800,00 zł 

4. 
Stowarzyszenie Pro Bono 

'Familiae 
Cykl zajęcia na basenie — zdrowy 

kręgosłup dla osób dorosłych 
0,00 zł 

5. 
Koło Gospodyń Wiejskich 

. 
Niezapominajki. w Zielificu 

Aktywne Niezapominajki 1.125,00 zł 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i chorobom psychicznym 

6. Fundacja Region Razem Warto .Żyć Razem II 0,00 zł 

7. Fundacja HOMlNI PLUS 

„W dobrą stronę — projekt profilaktyki 
uzależnień i wczesnej interwencji 

kryzysowej dla mieszkańców powiatu 
wrzesińskiego" 

0,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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