
 

Uchwała Nr 24/20 

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim 

z dnia 21 lutego 2020 r. 

 

w sprawie wyboru ofert po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert 

na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia 

oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zatwierdza się protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 

18.02.2020 r. powołanej przez Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim 

uchwałą Nr 20/20 z dnia 13 lutego 2020 r. do zaopiniowania ofert 

w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 

roku z zakresu promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

2. Dokonuje się wyboru ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu otwartego 

konkursu ofert realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu promocji 

zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych i udziela się dotacji w 

łącznej kwocie 4 000 zł - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

3. Treść załącznika, o którym mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, w Biuletynie 

Informacji Publicznej (BIP) Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim 

(http://spradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl) oraz na stronie internetowej 

Powiatu Radzyńskiego www.powiatradzynski.pl. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Radzyńskiemu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Załącznik do uchwały nr 24/20  

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim 

z dnia 21 lutego 2020 roku 

 

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych 

z zakresu promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania 
Wysokość przyznanej 

dotacji (zł) 

1. 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Lubelski dla Koła PZN 

w Radzyniu Podlaskim 
 

„Cudze chwalicie swego nie 

znacie”- część III- Tradycja i smak 
2 000,00  

2. 

Radzyńskie 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

,,Ósmy Kolor Tęczy’’ 

Po prostu jesteśmy aktywni 2 000,00  

Razem: 4 000,00  

 

 

 


