UCHWAŁA NR ''-' -'• /2014
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia "' ;i

kwietnia 2014 r.

w sprawie wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014
zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
polegającego na organizacji i przeprowadzeniu Powiatowych Dni Rodziny 2014
Na podstawie art. 32 ust-1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. póz. 595 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, póz. 1536,
ze zm.), oraz w związku z § 11 ust. 1 pkt 1) uchwały Nr XXXV/271/2013 Rady Powiatu
Konińskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 Zarząd
Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu
28 marca 2014 r. dotyczącym realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny
1 systemu pieczy zastępczej polegającego na organizacji i przeprowadzeniu Powiatowych Dni
Rodziny 2014 wybiera się ofertę Stowarzyszenia „Sympatyków Ziemi Kazimierskiej".
§ 2. Na dofinansowanie realizacji zadania publicznego o nazwie „Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat - integracja rodzin powiatu konińskiego" - przyznaje się dotację w kwocie
10 000,00 zł.
§ 3. Wyniki otwartego konkursu ofert, o których mowa w § 1, zamieszcza się:
1} w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego (w zakładce współpraca
z organizacjami pozarządowymi);
2) na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9;
3) na stronie intemetowej: www.powiat.konin.pl
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbicki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki

