
Uchwała Nr  212/1217/2018 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 14 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd integracyjny 

dla osób niepełnosprawnych ruchowo” przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

Ruchowo „SONIR”, ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola w ramach „Programu współpracy 

Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2018 rok”. 

 
Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/235/2017 Rady 

Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie „Programu współpracy Powiatu 

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”   

 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Uznaje się za celową realizację w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, zadanie publiczne pod nazwą „Wyjazd integracyjny dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo” zgłoszone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

Ruchowo „SONIR”, ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola i przyznaje się dofinansowanie zadania  

w kwocie 8 475,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych) ze środków budżetu 

Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 2. 

 

Oferta realizacji zadania, o którym mowa w § 1 zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie jej: 

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, 

2. na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwa Powiatowego  

w Stalowej Woli, 

3. na stronie internetowej www.pcprstwola.naszaplacowka.pl oraz www.stalowowolski.pl . 

 

§ 3. 

 

Wykonie Uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie, z dniem podjęcia. 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

http://www.pcprstwola.naszaplacowka.pl/
http://www.stalowowolski.pl/

