
 

 

Uchwała Nr 633/2021 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 30 kwietnia 2021 roku 
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych                 

z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku. 

 

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

(Dz. U. z 2020 poz. 920), Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXI/155/2020 z dnia  

14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Program Współpracy Powiatu Mławskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, w związku z postanowieniem 

rozdziału VII ust. 1 i 4 załącznika do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 601/2021 z dnia  

16  marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku,  Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co 

następuje: 

 

§ 1 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków dotyczących 

realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, dotacje otrzymują: 

 
 

Zadanie 1: „Prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie 

Powiatu Mławskiego”: 

1. Koło Gospodyń Wiejskich Stare Kosiny, Stare Kosiny 36B, 06-521 Wiśniewo -  „Weekend 

dobrego chleba i zdrowego stylu życia” – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych); 

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Wieczfni Kościelnej, 06-513 Wieczfnia Kościelna 96 – „Warsztaty 

zdrowego odżywiania połączone z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej”  - 1 500,00 zł 

(słownie: tysiąc pięćset złotych). 

 

Zadanie 2: „Promowanie idei i wspieranie działań profilaktycznych i programów edukacyjnych 

służących poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców”: 

1. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Mławie, ul. Stary Rynek 2, 06-500 Mława – 

„Zdrowie i pierwsza pomoc z PCK” – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 

 

 



 

 

Zadanie 3: „Organizowanie spotkań integracyjnych o zasięgu powiatowym promujących zdrowy 

styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”: 

1.Koło Gospodyń Wiejskich Stare Kosiny, Stare Kosiny 36B, 06-521 Wiśniewo -  „Zdrowo jemy  

i żyjemy” – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych); 

2.Koło Gospodyń Wiejskich „Na Szpilkach”, Stara Otocznia 17A, 06-521 Wiśniewo – „Piknik 

rodzinny promujący zdrowy tryb życia dla rodzin z terenu Powiatu Mławskiego. W zdrowym ciele 

zdrowy duch, w zdrowej rodzinie szczęście i uśmiech” – 2 000,00 zł (słonie: dwa tysiące złotych). 

 

                                                               § 2 

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów cywilno – prawnych z wyżej wymienionymi 

organizacjami. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Zdrowia. 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

      Zarząd Powiatu Mławskiego: 

1. Jerzy Rakowski 

2. Zbigniew  Markiewicz 

3. Jolanta Karpińska  

4. Witold Okumski 

5. Krystyna Zając  

 

 

 

 

 

 

  


