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z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjg
w 2017 r. zadafl publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz dzia\alnoSci
narzecz dzieci i mlodzie2y, w tym wypoczynku dzieci i mlodzieZy
Na podstawie art, 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z p62n. zm.) i aft. 11 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 zp62n. zm.) Zarzqd Powiatu Miriskiego uchwala, co nastgpuje:
$1
przeprowadzonego otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o dzialalnoSci
poZytku publicznego i o wolontariacie wybiera sig oferty i zleca w 2011 r. realizacjg zadaft
publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz dziaNalnoSci na rzecz dzieci
i mlo dzieLy, w tym wypo czynku dzieci i mlo dzieZy :
1) organizacja rajd6w, szkolef, konkurs6w i innych imprez popularyzuj4cych turystykg,
za wyjEtkiem oboz6w, wycieczek, kolonii :
Stowarzyszeniu na rzecz dzieci upoSledzonych umystrowo ,,Dzieciom RadoS6"
w Ignacowie na realizacjq zadania pn. ,,Nasz las" - edukacja i rekreacja
na obszarach leSnych rajd pieszy Scie2kami NadbuZafskiego Parku
Krajobrazowego;

W wpiku

2)

wspieranie dzialalnoSci wydawniczej poSwiEconej atrakcjom turystycznym powiatu
mif,skiego:
Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mifskiej w Mihsku Mazowieckim
na realizacjg zadania pn. ,,Magiczne miejsca Ziemr Mifskiej w magicznym
wymrarze fotografii".
A'
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1.

Udziela sig dotacji na dofinansowanie w 2017 r. realizacji zadah publicznych, o kt6rych

mowaw$ lwwysokoSci:
1) organizacja rajd6w, szkolefr, konkursow

i

innych rmprez popularyzuj4cych

turystykg, za wyjqtkiem oboz6w, wycieczek, kolonii - Stowarzyszeniu na rzecz
dzieci upoSledzonych umyslowo ,,Dzieciom RadoS6" w Ignacowie - 2.300 zl;

2)

2.

wspieranie dziaNalno(ci wydawniczej poSwigconej atrakcjom turystycznym
powiatu miriskiego - Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemr Mifskiej w Mirisku
Mazowieckim-2.000 zl.

Szczeg6Lowe warunki zlecenia realizacji zadan publicznych, o kt6rych mowa
oraz udzielenia dotaci i okreSli umowa.

$3
Wykonanie uchwaly powierza sig StaroScie.

w ust.

1,

$4
Uchwalg podaje sig do wiadomoSci publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Starostwa Powiatowego w Mifrsku Mazowieckim
or az na

stronie internetowei Powiatu Miriskieeo.

$s
Uchwala wchodzi w Zycie z dniempodjgcia.
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