
Uchwała Nr 16 /60/19 
Zarządu Powiatu Iławskiego 
z dnia 22 stycznia 2019 r. 

 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 

 
 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, 5, 15 ,22, art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 955 ze zm.) art. 4 ust. 1 pkt 6, 7, 20, 23, 33, art. 13 ust. 1, 2 i 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450, 
ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych: 

1. 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 2018 r., poz. 2190 ): 

a) profilaktyka chorób nowotworowych, 
b) działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia, rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, 
c) przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów 

szkół prowadzonych przez Powiat Iławski, 
d) zorganizowanie Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, 
e) promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Iławskiego – profilaktyka 

zdrowotna, 
f) przeprowadzenie zajęć dla seniorów, z zakresu profilaktyki zdrowotnej i rekreacji ruchowej 

(aktywizacja psychoruchowa); 
       2. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) przeprowadzenie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ruchowo, 
3. z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego: 

a) IV zawody strzeleckie o puchar szefa obrony cywilnej powiatu – Starosty Powiatu Iławskiego,  
4. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności: 

a) zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na jeziorze Jeziorak wypoczywającym mieszkańcom 
powiatu iławskiego oraz przybyłym turystom, 

5. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w  art. 3 ust. 3, 
w zakresie określonym w pkt 1 – 32a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie: 

a) działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, 

b) wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego. 
 
§ 2. Ogłoszenie o konkursach zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 
powiatu iławskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik 
do uchwały. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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