UCIIWAŁA NR lł9lłn7
ZĄRZĄDU PowLĄTU M tNslcEco
z dnia9 Śfycznia2017r.
w sprawieogłoszenia
oflvartychkonkursówofert na r€ a lizację zadań publicznych
w 2017r. przez organizacje pozarządoweoraz podmioty łvymienionew art. 3 ust. 3
pożTtkupublicznego i o wolontariacie
ustawy z dnia 24 kwietrria 2003 r. o działalności
Na podstalvie alt. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 częrwca 1998 I. o samorzqdziępowiato\łr}Tn
(Df.I]. f 2016t.' poz.8I4 z późn'fm.) v'tzwiązknz art'11 ust.2 ustawyz dnia24 kwietnia
(Dz. U' z 2016 I', poz' 1817)
poż}'tku
publicz[egoi o wolontariacię
2003 r' o działa]ności
oIM,,PlogTamem współpncy Powiatu Mińskiego z organizacjamipozaŹądow}łni
ora.z podmiotami wymienionymi w aIt. 3 ust' 3 ustawy z dnia 24 kwiętnia 2003 I.
zatącznikdo
po4'tl.u publicznegoi o wolontariaciew 201ó roku'', stanowiąc}Ąn
o działalności
UcHwAŁY NR xvIV203/16 RADY PoWIATU MINSKIEGo z dnia 26 pażdzięrnIka
20|6r. LarzadPowiafuuchwaIa.
co naslępuje:

sr
1. Postanawia się zlecić do realizacji w 20|.7 r' ,łt Ębie okreś]onyI w ustawte
z dnia24 kwietnia2003 r. o działalności
pożfku publicmegoi o wolontaliacie(Dz' U'
w ań. 3
z2016 r.' poz' l817) olganizacjom
pozarządow}tn
olaf podmiotomw}łnienion}'rn
ust. 3 tej ustawy,zadaniapowiatuw zahesie:
1) ochronyi promocjizdrowia,w Ęrn:
a) podniesieniepoziomu wiedzy i unriejętrościoraz rozbudzaniemotywacjir odzieży
szkoLnejdo prowadfeniazdrowegostylu życia'
b) propagowaniezdrowegoi al11wnegostylu życiawśIódosób starszych,
2) działalności
na rzecz osób nięełnosprawnych,w tyn tworzenięi wdrazańe programów
pomocy dzieciomniepełnosprawnym
i ich rodzinom'
3) turystyki i kmjoznawstwa oraz dżała|rrości
na rzecz dzieci i młodzieży,w tym
w1poczynlrr dżeci i młodz|eżyyłt;1rr':
a) organizacjarajdów, szkoleń, kursów i innych imprez popular1zującychtuystykę,
fa wiątkiem wycieczek,obozów,kolonii'
b) wspieraniedziałalności
wydawniczejpoświęconej
atEkcjom furystycznympowntu
mińskiego,
4) kultury' szfuki, ochlony dóbr kulfury i dziedzictwanarodowego,w t}ml
a) wspieranie rczwoju kultury muzycznej w powiecie mińskim, w t}'rn organizacJa
konceńów. przeglądówi festiwali muzycznych,
b) organizacja imprez kulturalnych, konkursów' pżeglądów i w}staw artystycz[ycb
w powieciemińskim,
c) wspieranie działa]iościwydawniczej promującej dorobek Lrulturalny i histolię
powiafumińskiego,
d) wspieraniedziałańmającychna celu kult}'wowade badycji narodowejoraz rozwój
świadomości
ob1nłatelskiej
w tya zakresie,
e) działania wspomagajqce artystów amatorów (amatorskie zespo,łyaftystycznę)
powiat miński w przeglqdach,festiwalach,kontursach o zasięgu
replezentu.jących
wojewódzkim'ogólnopo1skim,
międz;narodowym'
5) wspieraniai upowszechnianiakultury fizycznej,w tlrn:

a)organizacja powiatowego systęmu współzawodnictwa spońowego dzieci
i młodzieży'
b) organizacja imprcz i zawodów spoltowych w powiecie mińskm w różnych
dysclplinach,
c) wspieranie udziału spońowców ręprezęntujqcych pow.iat miński w zawodach
sportowych o zasięgu wojewódzkim' ogólnokajow}'Itl i międz}narodow)łn,
6) działalnościna źecz integiacji europejskiej oraz lozwijania kontal(ów i wspóĘracy
między społeczeństwami, w t}Ąn wspieranie dzia,łań na rzęez foz:.,łojnwspółpracy
Powiafu Mińskiego z jednostkami samorządow}'rni, jednostkami organizacin}mi
lub organizacjami sekora pozarządowego innych państw'
f. ogłasfa się otwańe konlrrrlsy ofert na realizację zadan okeślonych w ust. 1'
3 . ogłosfenia o kontursach stanowią za.łącznik NI 1-6 do niniejsfej uchwĄ.

Przyznanie środków finansowych w formie dotacji na wspalcie realizacji zadan będących
przędmiotęm konkursu, o któq,rn mowa w $ 1. organizacjom pozaŻądowp oraz inn}rrr
podmiotom wyłonion}m w postępowaniu konkulsow}'n nastąpi odĘbną uchwałą'

li3
wykonanie uchwały powierza się Staroścle.

$4
Uchwała wchodzi w Źycie z dniem podjęcia.

Przewodniczqcy_

Anlod Jan Tarczlrski .............:..:..................

Wicestarcsta-

Iczysztof Płochocki

CzłonkowieZarządu:Łukasz Bogucki
Piot Wieczorek
Marek Pachnik

