Uchwała nr./g.=$1d.!ĘląZ/20i7
Zarządu Łowgatu Pruszkowskiego
z dnia .(:)#'''ZZ12CQ-Z.... .. .. 2017r.

w spraw'iewyboru ofert na realizacjęzadań publicznych
Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), w związku z art. 15 ust.
l i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) uchwala się, co następuje:
g 1. Po zapoznaniu się z protokołami komisji konkursowych: z dnia 22 czerwca 2017 r.

iz dnia 30 czerwca2017 r., Zarząd Powiatu Pruszkowskiegowybiera następująceoferty
organizacji i realizacji zadań publicznych oraz przyznaje im dotacje:
1) z zakresu pomocy społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szanstych rodzin i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

a) Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Pruszków,oferta
pn. ,,Opłatek dla niewidomych i słabowidzących" -- 5 400,00 zł (135 paczek
o wartości 40 zł każda),
b) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Pruszkowie,
oferta
pn.
,,Warsztaty
teatralne
dla
dorosli'ch
osób
z niepełnosprawnością intelektualną" 3580,00 zł (500,00 zł na zakup materiałów oraz
3080,00 - dla prowadzącego za 44 godziny x 70 zł),
c) Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ,,Szlakiem Tęczy", oferta
pn. ,,IV wakacŃne warsztaty terapeutyczne" 6020,00 zł;

2) z zakresudziałalnościwspomagaUącej
rozwq wspólnoti społeczności
lokalnychoraz z
zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:

a) Chorągiew Stołeczna ZHP HuHiec Pruszków, oferta pn. ,,Szkolenie liderów
młodzieżowych fundamentem wolontariatu"

2000,00 zł,

b) Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Nadarzyn, oferta pn. ,,Aktywizacja i integracja
społeczności lokalnych: Nadarzyn i Raszyn-- Razem dla Kościuszki" 4000,00 zł,
c) Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego, oferta pn. ,,Publikacja
- Logika pisania ofert dla organizacji pozarządowych" 4000,00 zł,

d) Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów ,,Komorowianie", oferta
pn. ,,Aleksander Janowski i inni
Ludzie i idee Miasta Ogrodu Komorów 2.0"
3000,00zł;
3) z zakresu oświaty i wychowania:

a) Fundacja Upstarter, oferta pn. ,,Warsztaty ze skuteczna komunikacji interpersonalnel
oraz warsztaty Skutecznedziałanie w 7 krokach 2.0" - 6680,00 zł warunek: złożenie

aktualizacji oferty w części kosztorysowd oraz rozpisanie kalkulacji kosztów ze

szczegółowym
podziałemna poszczególne
elementy w razie brakuzłożeniatą
aktualizacji umowa na realizację zadania nie zostanie zawarta,

b) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
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-złożenie zaświadczenia o posiadanym przez Towarzystwo prawie do umieszczenia tablic
w pasie rzeki Utrata,
opracowanie szlaku poruszania się obiektami(kajaki, rowery) po rzece Utrata, określenie

odcinkówrzeki,poktórychjesttomożliwe, ' '
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- uporządkowanie kalkulacji kosztów w ofercie;
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omlacji Publicznej oraz na stronie
ogłoszeń w budynku starostwa przy

g 3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Wicestaroście Pruszkowskiemu
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rym uza

Ewa Borodzicz

Mirosław Chmielewski
Zdzisłmv Brzeziński

