Uchwała nr. ..lk-.../.. d92..../2019
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ..44:en(Ęig:.. 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Na podstawieart. 13 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), uchwala się, co następuje:

$ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizacŁjęzadań publicznych w 2019 r.
z zajuesu:

1) oświaty i wychowania;
2) ochrony i promocji zdrowia;

3) pomocy społecznej,w tym pomocyrodzinom i osobomw trudną sytuacjiżyciową
oraz wyrównywania szanstych rodzin i osób; oraz z zakresu działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodową, pielęgnowania polskości

oraz rozwoju świadomościnarodowej, obywatelskiej i kulturową ;
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej .

$ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do uchwały
g 3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się StarościePruszkowskiemu
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Krzysztof Rym uza

Agnieszka Kuźmińska
Grzegorz Kamiński
Zdzisław Brzeziński

OGŁOSZENIE
w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
Działając na podstawie art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 13 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688), Zarząd
Powiatu Pruszkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert.

1. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację
l

Zadania z zakresu oświaty i wychowania.
Oczekiwane kierunki realizacji zadania:
Organizacjapikniku edukacyjnegoNGO -- imprezy plenerowe, podczasktórą organizacje
pozarządowe edukowałyby
mieszkańców
Powiatu Pruszkowskiego
w zakresie
wolontariatu, działalności stowarzyszeń i fundacji, zachęcałyby ich do czynnego włączenia
się do życia obywatelskiego i podejmowania aktywności w stowarzyszeniach i fundacjach.

Sumadotacji: 10000,00zł.
2 Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Oczekiwane kierunki realizacji zadania:

Działania na rzecz ochrony zdrowia rodziny, macierzyństwa;organizacjawypoczynku
prozdrowotnego dla różnych grup wiekowych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego.

Sumadotacji: ll 000,00zł.
3

Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Oczekiwane kierunki realizacji zadania:
Działania skierowane na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, zwłaszcza
wypoczynku niepełnosprawnychdzieci, młodzieży oraz niepełnosprawnychosób w wieku
emerytalnym.

Sumadotacji: 16500.00zł.

4

Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradydi narodową, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomościnarodowej, obywatelskie i kulturową;
Qczekiwanę kiemnki realizacji zadania:
Organizacja uroczystości upamiętniających ważne, historyczne daty; organizacja
wypoczynku popularyzującegowiedzę z zakresuhistorii Polski dla osób w tmdnej sytuacji
zyciowej .
Suma dotacji; 10 000,00 zł.

5

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizyczną .
Oczekiwane kierunki realizacji zadania:
Działania skierowane na popularyzację kultury fizyczną wśród różnych grup wiekowych;
organizacja wypoczynku o charakterze sportowym.

Sumadotacji: 21000.00zł.

11. Szczegółowe zasady przyznawania

dotacji

l

Dotacja przyznawanajest w formie wsparcia finansowego.
Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotaqi.
3 Każdy z podmiotów uczestniczącychw konkursie może złożyć nie więcd niż 3 oferty.
4 Jeśli kwota wmoskowanej dotaqi okazałaby się inna niż kwota dotacji przyznanej
w wyniku wyboru oferty konkursowa, uczestnicy konkursu są zobowiązani do aktualizac:ji
oferty w terminie 5 dni od daty otrzymania powiadomienia.
2

5.

Wymaganyjest wkład osobowy -- świadczenia wolontariuszy o wartości co najmnią

6.

10 proc. wartości całego zadania.
W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją
zadania.

111.Termin i warunki realizacji zadania
l

Zadanie zostanie wykonane najpóźniej do dnia 3 1 paździemika 2019 r. Późniejszy termin
zakończenia zadania wymaga Wjaśnienia w ofercie.
2 Zadanie musi być zrealizowane wyłącznie na rzecz mieszkańców Powiatu
Pruszkowskiego. Szczególnie oczekiwane są oferty adresowane do osób z co najmniej
dwóch gmin Powiatu Pruszkowskiego.
3

Zleceniobiorca,realizując zadanie, zobowiązuje się do informowania o fakcie

4

współfinansowania realizacji zadania przez Powiat Pruszkowski w wydawanych przez
siebie publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na swojej stronie
intemetowel i przez widoczną w miejscu realizacji zadania tablicę.
Składający ofertę powinien przedstawić:
1) kompletnie wypełnioną ofertę zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu
PrzewodniczącegoKomitetu do spraw Pożytku Publicznegoz dnia 24 paździemika
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczącychrealizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

z dnia 24 paździemika2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczącychrealizacji zadańpublicznych oraz wzorów sprawozdańz wykonaniatych
zadań (Dz. U. z 201 8 r. poz. 2054) zawierającą:

a) szczegółowy opis zadania publicznego proponowanegodo realizacji, w tym
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6

informację o liczbie beneficjent(5wz poszczególnych gmin Powiatu Pruszkowskiego,
a także określenie liczby mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, którzy będą
odbiorcami i organizac=jamiwydarzeń lub imprez związanych z realizacją zadania,
b) termin i miejsce realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem
wysokości dotacji, która nie może przekroczyć 90 proc. kosztów całegozadania,
d) udokumentowana informację o posiadanych przez organizację zasobach kadrowych
zapewniających wykonanie zadania;
2) załączniki do oferty w postaci:
a) aktualnego dokumentu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji działalności,
b) ewentualnych pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania podmiotu.
Wszystkie wymagane załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważniona do składania oświadczeń woli

W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy
poszczególnymipozycjami kosztów o 20% w stosunkudo kalkulacji kosztów zawartej
w ofercie.
2

lv. Termin składania ofert
l
2

3

Termin składania ofert upływa 21 czerwca 2019 r., o godz. 14.00.
Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pmszkowie,
ul. Drzymały 30, w zamkniętej kopercie, na której należy zamieścić dopisek: ,,Otwarty
konkurs ofert dla organizacji pozarządowych -- Biuro Zarządu". Należy także napisać na
kopercie, jakiego zakresu dotyczy oferta.
Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.

V. Termin i kryteria wyboru ofert

l

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 26 lipca 2019 r. i zostanie opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz na stronie
intemetową Powiatu Pruszkowskiego.
2 Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wszystkie

wymagane kryteria formalne. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności
i prawidłowości oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu. Kosztorys
przedstawiony w ofercie musi być skonstruowany prawidłowo, w sposób przejrzysty,
3

umożliwiający prawidłowe odczytanie.
Stosowane będą następujące ]<ryteria ocen:

1) koszty realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem wkładu finansowego
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wnoszonego przez organizację do projektu oraz uwzględnieniem wkładu osobowego,
możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
proponowanajakość wykonania zadania i udokumentowanekwalifikacje osób, przy
udziale których będzie realizowane zadanie;
rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych w przeszłości
w drodze otwartego konkursu ofert;
dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu;
atrakcyjnośćzadania;
dodatkowo premiowane będą oferty:
a) wspólne, złożone przez co najmmą dwa podmioty,

b) zakładające realizację zadania, którego odbiorcami lub uczestnikami będą
4

mieszkańcy z co najmnid dwóch gmin Powiatu Pruszkowskiego, zakładające
realizację zadania na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
Przyznanie dofinansowania nie jest decyzją administracŃną w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego, od której służy odwołanie.

VI. Informacje o realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego w latach 2018 - 2019
Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarząd Powiatu Pruszkowskiegoinfomluje, że jest to drugi w 2019 r. otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych.
W 201 8 r. otwarty konkurs ofert był ogłaszany dwukrotnie:
1. W konkursie ogłoszonym w dniu 8 lutego 2018 r. uchwałą Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego nr 237/1778/201 8 wybrane zostały następujące oferty oraz przyznane
dotacje:

1) z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodową, pielęgnowania
3

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
a) Stowarzyszenie,,Projekt Raszyn", oferta pn. ,,Drogi do niepodległości manewry
wojsk rekonstrukcyjnych oraz piknik patriotyczny z przeglądem GRH i Ćwiczeniami
przed defilada 100.lecia odzyskania niepodległości Raszyn 201 8" -- 8500,00 zł,
b) Pruszkowskim Stowarzyszenie Patriotyczne, oferta pn. ,,Koncert upamiętniający
wydarzenia i osoby w dniach następnychpo wprowadzeniu stanu wojennego na
terenie Polski pt. ,,13 grudnia zbliża się kolejna rocznica" -- 2200,00 zł,
c) Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne, oferta pn. ,,Powiatowy konkurs

historycznydla uczniów szkół gimnazjalnychi ponadgimnazjalnych
w Powiecie
pruszkowskim"-- 4400,00zł,
d) Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków, oferta pn. ,,XXXlll

Rajd Szlakiem

Naszą Historii 1918-2018" 5000,00zł;
2) z zakresu działalnościwspomagalącąrozwój wspólnot i społecznościlokalnych oraz
z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:
a) Stowarzyszenie ,,Związek Podkowian", oferta pn. ,,Spektakl teatru amatorskiego

z PodkowyLeśną pt. ,,/'rzJ#dz/ewa/ec" - 1800,00zł,
b) Forum Organizacji PozarządowychPowiatu Pruszkowskiego, oferta pn. ,,Akademia

SpołecznieAktywnychPowiatuPruszkowskiego"
-- 5900,00zł;
3) z zakresupomocy społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiową oraz wyrównywania szanstych rodzin i osób, oraz z zakresudziałalności na
rzecz osób niepełnosprawnych:
a) Dom Pomocy Społecznej

Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej, oferta pn. ,,Impreza kulturalno-integracŃna z okazji
święta Domu Pomocy Społecznej Katolickiego StowarzyszeniaNiepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskie w Brwinowie św. Ojca Pio" 6050,00 zł,
b) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
wPruszkowie,

oferta

pn.

,,Warsztaty

teatralne

dla

dorosłych

osób

z niepełnosprawnością
intelektualną ll edycja" 6620,00zł,
c) Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,,Szlakiem Tęczy",
oferta pn. ,,IV wakacgne warsztaty terapeutyczne" -- 16 840,00 zł,
d) Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym Umysłowo ze SpecjalnegoOśrodka
Szko[no-Wychowawczego w Pruszkowie, oferta pn. ,,A](tywne ]ato. Pi]otażowy
program specjalistycznych zajęć terapeutyczno-rekreacyjnych dla dzieci ze spektmm
autyzmu, zespołem Aspergera i zaburzeniami całościowymi"
10 400,00 zł;

4) z zakresuochronyi promocji zdrowia:
a) Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pruszków", oferta pn. ,,Sportowadieta dla młodych
koszykarzy"

3000,00 zł,

b) oferta wspólna pn. ,,Aktywnie iz
apetytem po zdrowie", złożona przez
StowarzyszenieHonorowych Dawców Krwi RzeczypospolitejPolskiej Klub HDK
,,Serce Pruszkowa"

oraz

Pruszkowskim Stowarzyszenie rodzin

Abstynenckich

,,Socjus"-- 9000,00zł;
5) z zakresu oświaty i wychowania:

Polskie Stowarzyszeniena rzecz Osób z Niepełnosprawnością
IntelektualnąKoło
w Pruszkowie, oferta pn."Z muzyką za pan brat -- warsztaty z muzykoterapii dla osób
niepełnosprawnych" -- 10 640,00 zł;

6) z zakresuwspieraniai upowszechnianiakultury fizycznej:
a) Uczniowski Klub Sportowy ,,Budowlanka" w Pruszkowie, oferta pn. ,,Szkolenie
młodzieży z rocznika 2002 i młodsi w piłce nożnej" -- 6000,00 zł,
b) Uczniowski Klub Sportowy ,,Budowlanka" w Pruszkowie,oferta pn. ,,Aktywni z
piłką

nożną

--

aktywizacja

sportowa

dorosłych

mieszkańców

powiatu
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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 -- pobiegnjj z nami po sprawność" -- 10 000,00 zł,
d) Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pruszków", 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.

2. W konkursie ogłoszonym w dniu 30 maja 2018 r. uchwałą Zarządu Powiatu
Pruszkowskiegonr 261/1897/2018 wybrane zostały następująceoferty oraz przyznane
dotacje:

1) z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodową, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej :
a) Stowarzyszenie Przyjaciół

Gminy

Nadarzyn, oferta pn. ,,Katyń -- Pamiętamy.

Uhonorowanie bohaterów Ziemi Pruszkowskiej w roku jubileuszowym 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości" -- 5000,00 zł,
b) Pruszkowskim Stowarzyszenie Patriotyczne, oferta pn. ,,inwentaryzacja Miejsc
pamięci Powiatu Pruszkowskiego" -- 13 100,00 zł,
c) Stowarzyszenie ,,Projekt Raszyn",

oferta pn. ,,Radosna Niepodległa.

100-lecie

Niepodległości Polski w Powiecie Pruszkowskim" -- 4000,00 zł;
2) z zakresu działalności wspomagalącą rozwój wspólnot i społecznościlokalnych oraz
z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:
a) Pruszkowskim Towarzystwo Kulturalno-Naukowe, oferta pn. ,,Aktywny
8800.00 zł.

b) Stowarzyszenie Powszechnych Inicjatyw

senior"

Społecznych ,,Jaspis", oferta

pn. ,,Inkubator NGO" 9400,00 zł,
c) Stowarzyszenie ,,TeatrTm", oferta pn. ,,Wystawienie spektaklu pt. Na pełnym morzu
Sławomira Mrożka w ramach obchodów 100-lecianiepodległości Polski w Powiecie
Pruszkowskim. Wolność to nic nie znaczy. Dopiero prawdziwa wolność to znaczy
coś -- napisał autor 60 lat temu. Czy dzisiąsza demokrata na pewno nie wymagajuż
udoskonaleń i kontroli obywatelskiej?" -- 12 443,00 zł;
3) z zakresu pomocy społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szanstych rodzin i osób, oraz z zakresu działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych:
a) Polski Związek Niewidomych,
oferta pn. ,,Opłatek dla osób niewidomych

i słabowidzących" 13500,00zł,
b) Stowarzyszeniena RzeczDzieci i Osób z Niepełnosprawnością,,SzlakiemTęczy",
oferta pn. ,,Normalnie żyć z niepełnosprawnym dzieckiem" - 8390,00 zł;

4) z zakresuoświaty i wychowania:
a) Stowarzyszenie RKW -- Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy, oferta
pn. ,,Dzień Przetrwania" 30 000,00 zł,
b) Stowarzyszenie Powszechnych Inic:jatyw Społecznych ,,Jaspis", oferta pn. Między
niebem a ziemią" 7000,00 zł,
c) Stowarzyszenie ,,Projekt Raszyn", oferta pn. ,,Organizacja szkolenia z zakresu
pomocy przedmedycznej dla członków organizacji proobronnych powiatu
pruszkowskiego" -- 4000,00 zł.

3. W konkursie ogłoszonym w dniu 10 stycznia 2019 r. uchwałą Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego nr 12/50/2019 wybrane zostały następująceoferty oraz przyznane dotade:
1) oferty z zakresu działalności wspomagayącel rozwój wspólnot i społeczności

lokalnych:
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a)

Stowarzyszenie

Powszechnych

Inicjatyw

Społecznych

,,Jaspis",

oferta

pn.

..InkubatorNGO 11"-- 9400.00zł.

b) Forum OrganizacjiPozarządowych
Powiatu Pruszkowskiego,
oferta pn.
,,Akademia Społecznie A](tywnych Powiatu Pruszkowskiego 2019" 8800,00 zł,
ze wskazaniemaktualizacji oferty do tel sumy przy rezygnacji z poz. 13 kalkulacji
przewidywanych kosztów -- dyżur specjalisty księgowego (3750,00 zł),
c) Chorągiew Stołeczna ZHP, oferta pn. Szkolenie liderów młodzieżowych
fundamentem wolontariatu w powiecie pruszkowskim" -- 5800,00 zł,
d) Stowarzyszenie Pomocy Afrykańskim Dzieciom, oferta pn. ,,Wielcy Polacy

książka" - 6000,00zł;
2) z zakresu oświaty i wychowania:
a) Stowarzyszenie Powszechnych

Inicjatyw

Społecznych

,,Jaspis", oferta

pn.

,,Jadłocykl"-- 8000,00zł,
b)

Społeczne Stowarzyszenie ,,Forum Pruszków",
oferta pn. ,,Cykl imprez
edukacyjnych -- Weekend na planszy" -- 8000,00 zł,
c) Towarzystwo
Pomocy Dzieciom
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczegow Pruszkowie, oferta pn. ,,Aktywne lato 2019

program

specjalistycznych zajęć terapeutyczno-rekreacyjnychdla dzieci z autystycznym
spektrum zaburzeń" 8000,00 zł,
d) Stowarzyszenie Projekt Raszyn, oferta pn. ,,Superbohaterowie w walce o czyste
powietrze -- cykl warsztatów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży"

6000,00zł;
3) z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

a) Uczniowski Klub Sportowy ,,Kapry Armexim Pruszków", oferta pn. ,,Zasady
zdrowego odżywiania dla dzieci, młodzieży z klas sportowych oraz klubów
sportowych Powiatu Pruszkowskiego'' -- 2500,00 zł,
b) Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pruszków", oferta pn. ,,Profilaktyka kontuzji
młodych koszykarzy" -- 7000,00 zł,
c) Stowarzyszenie ,,Projekt Raszyn", oferta pn. ,,Organizacja szkolenia z zakresu

pomocy przedmedycznddla członków organizacji proobronnychpowiatu
pruszkowskiego" 2500,00zł,
d) Klub Sportowy "Pantera-Brwinów", oferta pn. ,,Promoqa zdrowego stylu życia
poprzezaktywny tryb życia aktywny i zdrowy senior" -- 7000,00zł;
4) oferty z zakresu pomocy społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywaniaszanstych rodzin i osób, działalnościna rzecz
osób niepełnosprawnych:
a) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,,Szlakiem Tęczy",

oferta pn. ,,IV wakacgne warsztaty terapeutyczne-- Przyjemne z pożytecznym'' -20 000.00 zł.
b) Katolickie StowarzyszenieNiepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, oferta
pn. ,,Impreza kulturalno-integracyjna

z okazji święta patrona Domu Pomocy

Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji
warszawskie w Brwinowie św. Ojca Pio" -- 4000,00 zł,
c) Polskie Stowarzyszeniena rzecz Osób z NiepełnosprawnościąIntelektualną Koło

wPruszkowie, oferta pn. ,,Warsztaty teatralne dla dorosłych osób z
niepełnosprawnością intelektualną -- ll edycja'' 8000,00 zł,
d) Towarzystwo
Pomocy Dzieciom
ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego,
oferta pn. ,,Jestem sprawny
Pilotażowy
program
specjalistycznych zajęć dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, spektmm
autyzmu, zespołemAspergera oraz zaburzeniami całościowymi" -- 18 000,00 zł;
6

5) z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomościnarodową, obywatelskiej i kulturową :
a) PruszkowskimTowarzystwo Kulturalno-Naukowe, oferta pn. ,,Bohaterowie znani
i nieznani 1" -- 12 000.00 zł.
b) Pruszkowskim Towarzystwo
Kulturalno-Naukowe,
z dziedzictwem Kresów" -- 12 000.00 zł

oferta
oferta

pn.

,,Spotkanie

c) Chorągiew StołecznaZHP, oferta pn. ,,XXXIV Rajd Szlakiem Naszej Historii

PowstanieWarszawskie" 8700.00zł.
d) Stowarzyszenie ,,Projekt Raszyn", oferta pn. ,,Piknik patriotyczny i manewry
wojsk Księstwa Warszawskiego w 210. rocznicę bitwy pod Raszynem"
10 000,00 zł,
e) Stowarzyszenie ,,The Project", oferta pn. ,,Rozwój i promocja chóralistyki na
terenie powiatu pruszkowskiego" 7300,00 zł;

6) z zakresuwspieraniai upowszechniania
kultury nlzycznej:
a) Klub Sportowy ,,dennis Life", oferta pn. ,,Cykl rodzinnych pikników tenisowych"

- 3000,00zł,

b) Uczniowski

Klub Sportowy ,,Budowlanka"

w Pruszkowie, oferta pn. ,,Aktywni

z

piłką nożną -- kontynuacja. Aktywizacja sportowa dorosłych, mieszkańców
powiatu pruszkowskiegopoprzez cykliczne zajęcia piłki nożną i udział w
rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez mazowiecki ZPN"
c) Uczniowski

Klub Sportowy ,,Budowlanka"

6000,00 zł,

w Pruszkowie, oferta pn. ,,Trenujemy i

gramy -- szkolenie młodzieży z rocznika 2002 i młodsi w piłce nożnej oraz
uczestnictwo rocznika w rozgrywkach piłkarskich" -- 4000,00 zł,
d) Uczniowski Klub Sportowy ,,Kapry Armexim Pruszków", oferta pn. "Szkolenie
dzieci i młodzieży z powiatu pruszkowskiego w pływaniu sportowym" -- 3000,00
zł )

e) Stowarzyszenie na rzecz dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,,Szlakiem Tęczy",
oferta pn. ,,V Bieg charytatywny -- Pobiegnij z nami po sprawność" 6000,00 zł,
f)

Stowarzyszenie

,,Rozbiegany

Piastów",

oferta

pn. ,,Działania

skierowane

na

popularyzacjękultury fizyczną dla różnychgrup wiekowychnp. osóbw wieku
emerytalnym, dla młodzieży, dla dorosłych, dla całych rodzina, a także organizacja
imprez o charakterze czysto sportowym jak zawody i tumide"
3000,00 zł,

g) Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pruszków", oferta pn. ,,KACPA Challenge w
powiecie pruszkowskim" -- 4000,00 zł,
h) Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pruszków", oferta pn. ,,Lato z koszykówką dla
dzieci z powiatu pruszkowskiego" 6000,00 zł,

i) Piłkarski Klub SportovW,,Legion Pruszków", oferta pn. ,,Zajęcia piłkarskie dla
dzieci i młodzieży

j)

mieszkańców powiatu pruszkowskiego" -- 4000,00 zł,

Piłkarski Klub Sportowy ,,Legion Pruszków", oferta pn. ,,Wakacyjnezajęcia

piłkarskie dla dzieci z powiatu pruszkowskiego -- Wakacje z piłką" -- 5000,00 zł,
k) Klub Sportowy ,,Pantera Brwinów", oferta pn. ,,Bezpieczny i zdrowy Powiat
Pruszkowski - siłą kobiet" 6000,00 zł.
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