
UCHWAŁA NR 95/16
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  
(tekst jedn.  Dz.U.  z 2015r. poz. 1445, 1890 ) );  art 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.,  poz. 239),
w związku z Uchwałą Nr XV/77/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 października  2015 r.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy powiatu staszowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2016”, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą: Higiena podstawą zdrowego 
trybu życia przedszkolaka,  organizowanego  przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „My i 
Świat”  w Staszowie w okresie od 15.12.2016 do 31.12.2016 roku, Zarząd – zleca realizację 
powyższego zadania Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat i udziela wsparcia 
w kwocie 1000  złotych ( jeden tysiąc złotych ).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarząd Powiatu w Staszowie:

Przewodniczący Zarządu: Michał Skotnicki

Wicestarosta: Tomasz Fąfara

Członkowie Zarządu: Jerzy Chudy

Janusz Bąk

Adam Siekierski
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UZASADNIENIE

Rada Powiatu w Staszowie w dniu 21 października 2015 roku podjęła uchwałę Nr XV/77/1,
w sprawie „Rocznego programu współpracy powiatu staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na
rok 2015”. Powiat realizuje zadania publiczne o charakterze ponad gminnym. Część tych zadań Powiat
realizować może we współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w zakresie odpowiadającym jego właściwości miejscowej i rzeczowej. Współpraca ta oparta
jest wówczas na zapisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. W myśl art. 19 a w/w ustawy, Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat”
w Staszowie, złożyło ofertę w formie wsparcia realizacji zadania publicznego o nazwie: Higiena podstawą
zdrowego trybu życia przedszkolaka. Zadanie będzie realizowane w okresie od 15.12.2016 r. do
31.12.2016 roku, w formie warsztatów (wykładów i indywidualnych zająć praktycznych) dla podopiecznych
uczęszczających do Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Pomocy
Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie. Projekt uchwały przewiduje wsparcie w/w zadania
publicznego w kwocie 1000   złotych.
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