
Uchwala Nr, 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku. 

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

(Dz. U. z 2019 poz. 511), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym 

i wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

0 finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego Nr XXXVI/268/2018 z dnia 5 października 2018 roku został przyjęty Program 

Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, w związku 

z postanowieniem rozdziału VII ust. 1 i 4 załącznika do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego 

Nr 73/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych z ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku, Zarząd Powiatu Mławskiego 

uchwala, co następuje: 

§1 
W związku z rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków dotyczących realizacji zadań 

z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku rozstrzyga się otwarty konkurs na te zadania 
1 udziela się dotacji: 

Zadanie 1 : „Wspieranie programów edukacyjno zdrowotnych ukierunkowanych na promocję 

zdrowego stylu życia, programów profilaktycznych służących poprawie stanu zdrowia fizycznego 

i psychicznego mieszkańców Powiatu Mławskiego". 

1. Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „Droga" w Mławie, ul. Kościuszki 33A, 06-500 Mława -

XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich Szklarska Poręba 2019 -

2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); 

2. Mławskiemu Stowarzyszeniu Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych 

„Amazonki", ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława - Profilaktyka raka piersi - 1 500,00 zł (słownie: 

tysiąc pięćset złotych). 



Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów cywilno 

organizacjami. 
- prawnych z wyżej wymienionymi 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Zdrowia. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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