
ZARZĄD POIMATU 

WRZESIŃSK1EGO UCHWAŁA NR 680/2020 
ZARZĄ DU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

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 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
w 2020 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 111/XVI/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 614/2020 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 działalności 
na rzecz osób w wieku emerytalnym 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 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota dotacji 
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

a. Działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego osób starszych poprzez m.in. 
warsztaty, spotkania terapeutyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, treningi 

1. 
Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Zarząd 
Rejonowy z Siedzibą we Wrześni 

Senior Aktywny 2 790,00 zł 

2. WRZESIŃ SKI UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU RUCH TO ZDROWIE 2800,00 zł 

, 
3. Stowarzyszenie Wrzesiński Klub 

"  AMAZONKI" 
„ Zdrowe stopy to tycie bez bólu" 2 800,00 zł 

b. Wspieranie inicjatyw propagujących edukację wśród osób starszych. 
1. Fundacja Region Razem SENIOR NA FALI 3 000,00 zł 

2. 
PZERiI Warszawa Oddział 

6 Kolo nr 5 Kolaczkowo 
Rejonowy Września ul. Ogrodowa 4 

"Aktywny senior nad jeziorem" - 
piknik w Sokolnikach 360,00 zł 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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