
ZARZĄ D POWIATU, 

wzsi ŃsKiEGo UCHWAŁA NR 676/2020 
ZARZĄDU POWIATU WRZESI:ISKIEGO 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji 
zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz 
rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2020 roku 

Na podstawie art. 32 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920), § 11 ust. I uchwały nr 111/XV1/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 
20 lutego 2020 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 2020 rok" oraz w nawiązaniu do uchwały nr 610/2020 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy 
społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2020 roku uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 
powiatu wrzesińskiego w 2020 roku w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin 
i osób w trudnej sytuacji życiowej, zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota dotacji 
• Pomoc społeczna, w tym działalność na rzeCz rodzin i osób'w trUdnej'syitiacji życiowej 

a.Zapewnienie nieodpłatnego posiłku dla osób w trudnej sytuacji życiowej 

1. Katolickie Porozumienie 
Samorządowe KPS 

Zapewnienie nieodpłatnego posiłku dla osób w 
trudnej sytuacji życiowej 6 000,00 zł 

b.Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez organizację czasu wolnego dzieci i 
młodzieży 

 

STOWARZYSZENIE 

  

1. STRZELECKO-

 

REKREACYJNE Kaligrafia alternatywną na nudę 4000,00 zł 

 

"OGOŃCZYK" 

  

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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