Uchwała nr-;z?9.81/.4l181g
Ś?./2018
Zarządy).J3owiatu Pruszkowskiego

z dniami/uX.gM.ę;ęZ.'..... 2018r
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych
Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym
(Dz. l.J. z 2017 r. poz. 1868 iz 201 8 r. poz. 130), uchwala się, co następuje:

$ 1. Po zapoznaniusię z protokołami trzech komigi konkursowych:z dnia 12 marca
2018 r., z dnia 15 marca 2018 r. iz dnia 15 marca 2018 r., Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

wybiera następująceoferty na realizację zadań publicznych oraz przyznaje dotacje
następującym orgamzaclom:
1) z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodową, pielęgnowania polskości

oraz rozwoju świadomościnarodowej, obywatelskiej i kulturowej
a) Stowarzyszenie ,,Projekt Raszyn", oferta pn. ,,Drogi do niepodległości -- manewry wojsk
rekonstmkcŃnych oraz piknik patriotyczny z przeglądem GRH i Ćwiczeniami przed
defilada 100.lecia odzyskania niepodległości -- Raszyn 201 8" - 8 500,00 zł,
b) Pruszkowskim Stowarzyszenie Patriotyczne,

oferta pn. ,,Koncert

upamiętniający

wydarzenia i osoby w dniach następnychpo wprowadzeniu stanu wojennego na terenie
Polski pt. ,,13grudnia-- zbliża się kolana rocznica" 2 200,00zł,
c) PruszkowskimStowarzyszenie Patriotyczne, oferta pn. ,,Powiatowy konkurs historyczny
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Powiecie pruszkowskim"
4 400.00 zł.
d) Chorągiew Stołeczna ZHP HuHiecPruszków, oferta pn. ,,XXXlll Rajd Szlakiem Naszej
Historii - 1918-2018" 5 000,00 zł,
2) z zakresu działalnościwspomagalącd rozwój wspólnot i społecznościlokalnych oraz
z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:
a) Stowarzyszenie ,,Związek Podkowian", oferta pn. ,,Spektakl teatru amatorskiego
z Podkowy Leśnej pt. ,,Prą)ydz/e wa/ec'' - 1 800,00 zł,
b) Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego, oferta pn. ,,Akademia
Społecznie Aktywnych Powiatu Pmszkowskiego" -- 5 900,00 zł,

3) z zakresu pomocy społecznej,w tym pomocy rodzinom i osobom w tmdnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, oraz z zakresu działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych:
a) Dom Pomocy Społeczną Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskie, oferta pn. ,,Impreza kulturalno-integracyjne z okazji

święta Domu Pomocy Społeczną Katolickiego StowarzyszeniaNiepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiew Brwinowie św.Ojca Pio" -- 6 050,00zł,
b) Polskie Stowarzyszeniena rzecz Osób z NiepełnosprawnościąIntelektualną Koło
w

Pruszkowie,

oferta

pn.

,,Warsztaty

teatralne

dla

dorosłych

osób

z niepełnosprawnością
intelektualną-- ll edyta" -- 6 620,00zł,
c) Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,,Szlakiem Tęczy",
oferta pn. ,,IV wakacyjne warsztaty terapeutyczne" -- 16 840,00 zł,
d) Towarzystwo Pomocy Dzieciom UpośledzonymUmysłowo ze SpecjalnegoOśrodka
Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie, oferta pn. ,,Aktywne lato. Pilotażowy
program specjalistycznych zajęć terapeutyczno-rekreacyjnych dla dzieci ze spektrum
autyzmu, zespołem Aspergera i zaburzeniami całościowymi" 10 400,00 zł,

4) z zakresu ochrony i promoc:ji zdrowia:
a) Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pruszków", oferta pn. ,,Sportowa dieta dla młodych
koszykarzy" -- 3 000,00 zł,
b) oferta wspólna pn. ,,Aktywnie iz apetytem po zdrowie", złożona przez:

StowarzyszenieHonorowych Dawców Krwi RzeczypospolitejPolskie Klub HDK
,,SercePruszkowa" oraz Pmszkowskie Stowarzyszenie rodzin Abstynenckich ,,Socjus"

-- 9 000,00zł,
5) z zakresu oświaty i wychowania:
a) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną Koło
w Pruszkowie, oferta pn."Z muzyką za pan brat warsztaty z muzykoterapii dla osób
niepełnosprawnych" -- 10 640,00 zł,
6) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury Hlzycznej:

a) Uczniowski Klub Sportowy ,,Budowlanka" w Pruszkowie,oferta pn. ,,Szkolenie
młodzieży z rocznika 2002 i młodsi w piłce nożnej" -- 6000,00 zł,
b) Uczniowski K[ub Sportowy ,,Budow]anka" w Pmszkowie, oferta pn. ,,A](tywni
z piłką nożną aktywizaqa sportowa dorosłych mieszkańców powiatu pruszkowskiego
poprzez cykliczne zajęcia piłki nożnej i udział w amatorskich rozgrywkach piłkarskich
prowadzonych przez Mazowiecki PZN" -- 4000,00 zł,
c) Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,,Szlakiem Tęczy",
oferta pn. ,,IV Bieg charytatywny pobiegnij z nami po sprawność" -- 10 000,00 zł,
d) Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pmszków", oferta pn. ,,Pruszków Basket Camp"
2500.00 zł.
e) Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pruszków", oferta pn."Lato z koszykówką dla
dzieci z powiatu pruszkowskiego" 7500,00 zł.

g 2. Uchwała podlega publikadi w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
intemetowej Powiatu Pruszkowskiego, a także na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa
Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie.
g 3. Nadzór nad realizac:jąuchwały powierza się Wicestaroście Pruszkowskiemu
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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