Zarządzenie Nr II / 527 / 09
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji
zdrowia, z zakresu organizacji i promocji wolontariatu.
Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku
nr 142 poz.1591, z późn. zm.), w związku z ogłoszeniem Zarządzeniem Nr II/501/09 z dnia 4 lutego 2009 roku
otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu organizacji i promocji
wolontariatu

Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza co następuje:
§1
1. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
Zadanie I pn.”Promocja zdrowego stylu życia” realizować będzie Podkarpackie Stowarzyszenie
Integracji i Rozwoju “BATNA” w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 34 wraz z udzieleniem wsparcia
w kwocie 9.000,- zł,
Zadanie II pn.”Działania na rzecz chorych i zagrożonych cukrzycą” realizować będzie Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miasta i Powiatu w Stalowej Woli, ul. Mickiewicza 16 wraz
z udzieleniem wsparcia w kwocie 4.000,- zł,
Zadanie III pn.”Szkolenia i konkursy dla społeczności szkolnych w zakresie udzielania pierwszej
pomocy przedlekarskiej oraz promocja honorowego krwiodawstwa” realizować będzie
Automobilklub Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 28 A wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie
11.000,- zł,
Zadanie IV pn.”Program antynikotynowy dla dzieci i młodzieży” nie będzie realizowane
ze względu na brak ofert.
2. Zadanie z zakresu organizacji i promocji wolontariatu:
Zadanie V pn.”Organizacja i promocja wolontariatu” realizować będzie Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu i Inicjatyw Obywatelskich”w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 5 wraz
z udzieleniem wsparcia w wysokości 7.000,- zł.
§2
Środki finansowe na realizację zadań pochodzą z działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 –
Pozostała działalność, z działu 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział
85395 – Pozostała działalność, § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom.
§3
Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zleconego zadania wyznacza
się Wydział Edukacji i Zdrowia.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Zdrowia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

