Uchwala xrSrtflrz
Zarz4du Powiatu Mifi skiego
z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konhursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjg
w 2017 r, zadan publicznych w zakresie dzialania n rzecz os6b niepelnosprawnych
Na poclstawie art. 32 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o salnorz4dzie powiatowym
(Dz. U. z 2016r., poz, BI4 z po2n. zm.) t art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Il,22016 r.,
poz. \817 z poLn. zm,) Zaruyd Powiatu Minskiego uchwala, co nastgpuje:

$1

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofelt w trybie ustawy o dziatalnoSci
po2ytktr publicznego i o wolontariacie wybiela siq ofelty i zlecaw 2077 r. reahzac.jE zadania
publicznego w zakreste dzialanta na rzecz os6b niepelnosprawnych - tworzenie i wdraaante
proglarn6w pomocy dzieciom niepelnosprawnym i ich rodzinom:
1. Mazowieckiernu StowarzyszenrunaRzeczDzieciiMlodzieZy zMozgowym Porazeniem
Dziecigcym ,,Klok Dalej" w Mifsku Mazowieckim na realizacjq zadanra pn. ,,Przyjazny
CZAS,,,

2.
3.

4.

Stowarzyszeniu Pomocy Dziecior-n Niepelnosprawnyn ,,Mohesz wigcej" w Miriskr-r
Mazowieckim na realizailg zadaniapn. ,,Lekcja na czterech lapach",
Stowalzyszeniu ,,Koniczynl<a" Dzialaj4cemu na Rzecz Dzieci z NiepelnosprawnoSciq
Umyslow4 w Ignacowie na realizacjg zadania pn. ,,Dotyk psiej lapy"- zajgcia dla dzieci
z niepelnosprawno6ci4 urnystow4 i ruchow4 w formie terapii z pseln,
Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci UpoSledzonych Urnyslowo ,,Dziecion RadoSc"
w Ignacowte'narealtzacjg zadania pn. ,,Kofl rn6j przyjaciel",

s2

1.

Udziela sig dotacji na dofinansowanie w 2017 r. realizacjt zadanta publicznego, o kt6rym
l wwysokoSci:
1) Mazowieckiemu Stowarzyszenn na Rzecz Dziect i Mlodzie|y z Mozgowym
Polazeniem DzieciEcym ,,I(rok Dalei" w Mirisku Mazowieckim w wysokoSci
10,000 zl,
2) Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepelnosprawnym ,,Mo2esz wigcej"
w Mirisku Mazowieckim w wysokoSci 10.000 zl,
3) Stowarzyszeniu ,,I(oniczynka" Dzialajqcenu, na Rzecz Dzieci
z NiepelnosprawnoSci4 Umystow4 w Ignacowie u, wysokoSci 4.800 zI,
4) Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci UpoSledzonych Urnyslowo ,,Dzieciom RadoSi"
w Ignacowie w wysokoSci 5,000 21.
Szczeg6lowe warunki zlecenra realizacji zadama publicznego, o kt6ryrn mowa w ust. 1,
onz udzielenia dotaci i okreSli umowa.

mowaw$

2.

s3
Wykonanie uchwaly powrcrza sig StaroScie.

$4
UchwalE podaje sig do wiadomoSci publicznej poprzez zamLeszczenre w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogloszef Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowieckim
or az na stlonie intelnetowej P owiatu Miriskie go.
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Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjEcia,

Przewodnicz4cy
Wicestarosta C

-

Antoni Jan Tarczyriski
Krzysztof Plochocki
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Piotr Wieczorek
Marek Pachnik

