Zarządzenie Nr 229/2022
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 14 lipca 2022 roku
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony
i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), w związku z ogłoszonym Zarządzeniem Nr 143/2022 Prezydenta
Miasta Stalowej Woli z dnia 20 maja 2022 roku otwartym konkursem ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.)
Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza co następuje:
§1
1. Zadanie pod nazwą „Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony
i promocji zdrowia” z udziałem dotacji w 2022 roku realizowane będzie zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa zawarta z podmiotami, które będą
zadanie realizować.
§2
Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 –
Pozostała działalność.
§3
Do sprawowania kontroli merytorycznej nad realizacją zleconego zadania wyznacza się Naczelnika
Wydziału Edukacji i Zdrowia, do sprawowania kontroli finansowej Naczelnika Wydziału Budżetu
i Finansów
§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Zdrowia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej
znajdującym
się
na
stronach
miejskiego
portalu
internetowego
(http://bip.stalowawola.pl/) w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” –
„Zarządzenia ws. rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert”, na stronie internetowej Urzędu
Miasta (http://www.stalowawola.pl) w zakładce „Nasze miasto - Organizacje pozarządowe –
Zarządzenia w sprawie otwartych konkursów ofert” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta Stalowej Woli.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 229/2022
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 14 lipca 2022 r.

Środki finansowe przyznane w formie wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie
działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia”
Nazwa organizacji realizującej zadanie
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”

Kwota dotacji
8.825,00

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Stalowej Woli

36.000,00

Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie

15.000,00

