Uchwała lvr .łl.b.... l2ot7
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 18

września2OI7r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2Ot7 zadania
z zakresu zdrowia publicznego

Na podstawie art. 13 pkt 3 i ań, 14 ustawy z dnia 11 września 2015 r, o zdrowiu
publicznym (Dz.U, z 2015 r, poz. 1916 z poźn. zm.), w związku z arl.4 ust. 1 pkt 2
oraz arl. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czenryca 1998r, o samorządzie powiatowym
(t,j. Dz.U. z2016r., poz. 814 zpóźn. zm.), ań,44 ust. 3 ustawy zdnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tj Dz,U. z 2016 r, poz. 1870 z póżn. zm,),
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r, poz, 1492) w związku z
przyjętymi przez Zarząd Powiatu w Bielsku-BiaĘ w dniu 20.02.2017 r. ,,Kierunkami
dla powiatu bielskiego w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na 2017
rok" z póżn. zm.
Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§1

Ogłasza konkurs ofeń na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia
publicznego pn. ,,Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat
zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw,
zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie
seksualizacji dzieci i młodziezy- w szczególności poprzez prowadzenie działań
informacyjnych i edukacyjnych".

§2

TreŚÓ ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3
Na realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się

finansowe w wysokości 6.000,00 zł.
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§4

Powołuje się Komisję Konkursową do oceny ofert źożonychw ramach konkursu,
której skład osobowy określonyzostał w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Komisja Konkursowa działa zgodnie
Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§5
z Regulaminem pracy,

:

który stanowi załącznik

§6

Wykonan ie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Zdrowia.

§7

Traci moc Uchwała Nr 22912017 Zarządu Powiatu w Bielsku- BiaĘ z dnia 30
czeruca 2017 r. zpóżn. zm,
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§8

Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.
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