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AF.Z 4DA POWTATU MrN SKIE GO
z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjg
w 2017 r. zadafi publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury
i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 32 ust, 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 8I4 z p62n. zm.) rart. 1 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.,
poz.

l8l7 z poLn.zm.)

Zarzqd Powiatu Mirlskiego uchwala, co nastgpuje:

$1

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o dzialalnoSci
poZlku publicznego i o wolontariacie wybiera sig oferty i zleca w 2017 r. realizacjg zadan
publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego:
1) wspieranie rozwoju kultury muzycznej w powiecie mif,skim, w tym organizacja
konceft6w, przeglqdow i festiwali muzycznych:
a) Stowarzyszeniu na rzecz dzieci upoSledzonych umyslowo ,,Dzieciom RadoSi"
w Ignacowie na realizacjg zadania publicznego pn. ,,X Integracyjny Koncert

Mikolajkowy";
b) Fundacji ,,Mivena" w Miflsku Mazowieckim na realizacjE zadania publicznego
pn. ,,XIII Festiwal Chleba";
c) Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Miriskiej w Mirisku Mazowieckim

d)

narealizacjg zadania publicznego pfl. ,,...Muzyka pieknE zawsze pozostaje";
Stowarzyszeniu,,Koni czynka" dziaNajqcemJ na rzecz dzieci z niepelnosprawnoSci4
umyslow4 w Ignacowie narealizacjE zadania publicznego pn. ,,VI Migdzyszkolny
Konkurs Piosenki Obcojgzycznej" ;

imprez kulturalnych, konkurs6w, przegl4d6w i wystaw artystycznych
w powiecie miriskim:
a) Stowarzyszeniu Rozwtja-y Talenty w Dlugiej KoScielnej na realizacjq zadania
publicznego pn. ,,2 piosenk4 na wakacje";
b) Stowarzyszeniu na rzecz dzieci upo5ledzonych umyslowo ,,Dzieciom RadoS6"
w IgnacowienareahzacjE zadania publicznego pn. ,,IntegracyjnaCzerwc6wka";
c) Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice w Podcierniu na realizacjg
zadania publicznego pn. ,,2 kultur4 na TAK od najmlodszych lat -V integracyjne
spotkani e przedszkol i z tercnu powiatu miriskie go " ;
d) Stowarzyszeniu Inicjatyw Wszelkich ,,Drzewo Pokolef" w Kaluszynie
na realizacjE zadania publicznego pn. IX Powiatowy Dzieh Kultury Zydowskiej
z cyklu spotkari Miasteczka dw6ch kultur ,,2 kamawalem w tle Zydowskich
legend";
e) Stowarzyszeniu,,Koni czynka" dzialaj4cemu na rzecz dzieci z niepelnosprawnoSci4
umyslow4 w Ignacow ie na r eahzacj g nastgpuj 4cych zadah publicznych :
- Integracyjny Konkurs Plastyczny i Gawgdy ,,Ziemia Miriska pgdzlem, strowem
i Swiatlem malowana" z cyklu ,,O czym szumi4 mazowieckie wieruby?"
Moja Okolica - Moja Ojczyzna;

2) organizacja

XIII Przegl4d Piosenki Dziecigcej iMlodziehowej ,,Wesole Nutki";
Fundacji
Upowszechniania Kultury w Halinowie narealizacjE zadania publicznego
0
pn. ,,V[ Jarmark Okuniewski";
s) Fundacji ,,Mivena" w Mifsku Mazowieckim na realizacjg zadania publicznego
pfl. ,,X Festiwal Mivena Etno-Kabaret";
h) Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NajSwigtszej Maryi Panny w Mifsku
Maz owieckim na rcalizacj E zadania publiczne go pn.,,Festiwal Milo s ier dzia" ;

3) wspieranie dzialalnoSci wydawniczej promuj4cej dorobek kulturalny

i

historig
powiatu miriskiego:
Lokalnej Grupie DziaNama Ziemi Mifskiej w Mifsku Mazowieckim na realizacjg
zadania publicznego pn. ,,Wydanie albumu promuj4cego dorobek kulturalny
oraz historig powiatu miriskiego";

4)

wspieranie dzialafi maj4cych na celu kultywowanie tradycji narodowej oruz rozwSj
SwiadomoSci obywatelskiej w tym zakresie:
a) Fundacji Upowszechniania Kultury w Halinowie na realizacjq zadania
publiczne go pn.,,Mie szkafcy Halinowa Spiewaj 4 (me)zakazane pio senki" ;
b) Fundacji Magiczne K4ty w K4tach Goldziejewskich II na realizacjg zadania
publicznego pn. ,,Zebranie i opracowanie material6w archiwalnych z dziaNalnoSci
muzy cznej Stani strawa Ptasiriski ego z Wielgolasu".

$2

1.

Udziela sig dotacji na dofinansowanie w 2017 r. reahzacjr zadah publicznych, o kt6rych
mowaw $ l wwysokoSci:
1) wspieranie rozwoju kultury muzycznej w powiecie mifskim, w tyrn organizacja
konc ert6w, pr ze gl4d6w i festiwali muzy czny ch:
a) Stowaruyszeniu na rzecz dzieci upoSledzonych umyslowo ,,Dzieciom RadoS6"
w Ignacowie - 10.000 zl;
b) Fundacji,,Mivena" w Mirisku Mazowieckim - 12.000 zN;
c) Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Miriskiej w Mirisku Mazowieckim
- 8.000 zt;
d) Stowarzyszeniu,,Koni czynka" dzia\aj1cemu na rzecz dzieci z niepelnosprawnoSci4
umyslow4 w Ignacowie - 3.000 zl;

2) organizacja

imprez kulturalnych, konkurs6w, przegl4d6w i wystaw arlystycznych
w powiecie minskim:
a) Stowarzyszeniu Rozwrjamy Talenty w Dtrugiej KoScielnej - 7 .000 zl;
b) Stowarzyszeniu na rzecz dzreci upoSledzonych umyslowo ,,Dzieciom RadoS6"
w Ignacowie -23.900 zt;
c) Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice w Podcierniu - 3.000 zl;
d) Stowarzyszeniu Inicjatyw Wszelkich ,,Drzewo Pokolef" w Kaluszynie - 7 .500 zl;
e) Stowarzyszeniu ,,Koniczynka" dzialaj4cemu na
tzecz dzieci
z niepelnosprawnoSci4 umyslow4 w lgnacowie - 8.530 zl, w tym na: Integracyjny
Konkurs Plastyczny i Gawgdy ,,Ziemra Mifska pgdzlem, slowem i Swiatlem
malowana" z cyklu ,,O czym szumi4 mazowieckie wierzby?" Moja Okolica
Moja Ojczyzna 4.000 zN oraz XIII Przegl1d Piosenki Dziecigcej
iMNodzieizowej ,,Wesole Nutki" - 4.530 zt;
Fundacji Upowszechniania Kultury w Halinowie - 18.000 zt;

g) Fundacji ,,Mivena" w Mifrsku Mazowieckim - 8.000 zt;
h) Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NajSwigtszej Maryi Panny w
Mazowieckim - 5.000 zl;

Mirisku

3) wspieranie dzialalnoici wydawniczej promuj4cej dorobek kulturalny i

historig

powiatu miriskiego:
Lokalnej Grupie DziaLaniaZiemtMiriskiej w Mirisku Mazowieckim

-

19.000 zl;

4) wspieranie

dziaNah majqcych na celu kultywowanie tradycji narodowej oraz rozw6j
SwiadomoSci obywatelskiej w tym zakresie:

Fundacji Upowszechniania Kultury w Halinowie - 2.000 zN;
Fundacji Magiczne K4ty w K4tach Goldziejewskich II - 5.000 zl.

2.

Szczeg6lowe warunki zlecenia realizacjr zadan publicznych, o kt6rych mowa
oraz udzielenia dotaci i okreSli umowa.

w ust. 1,

$3
Wykonanie uchwaly powierza sig StaroScie.

$4
Uchwalg podaje sig do wiadomoSci publicznej poptzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Starostwa Powiatowego w Mifisku Mazowieckim
oraz fia stronie internetowej Powiatu Miriskiego.

$5
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczqcy
Wicestarosta -

-

Antoni Jan Tarczyriski
Krzysztof Plochocki

Czlonkowi e Zarzqdu: tr ukasz Bogucki

Piotr Wieczorek
Marek Pachnik

