Uchwała nr. .'Ź ĆI../.. e?lę'.{?../20i9

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ..4'lg.,&/:.(e'....'.....
2019 r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych
Na podstawieart. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządziepowiatowym (Dz. U. z 2019 r
poz 511), uchwala się, co następne:

$ 1. Po zapoznaniusię z protokołem komisji konkursowej z dnia 5 lipca 2019r.
Zarząd Powiatu Pruszkowskiegowybiera następująceoferty oraz przyznaje dotade na
realizację zadań publicznych następującym organizacjom:
1) z zakresu oświaty i wychowania
Stowarzyszeniu Powszechnych Inicjatyw
SpołecznychJASPIS, oferta pn. ,,Wolontariat - jak to działa? Wolontariat w NGO
powiatu pruszkowskiego" -- 1000 zł;
2) z zakresuochrony i promocji zdrowia:
a) Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowelnu NADARZYN, oferta pn. ,,W zdrowym
ciele zdrowy duch'' -- 4236 zł,
b) Komorowskiemu Stowarzyszeniu Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych
Chorobą Parkinsona, oferta pn. ,,Aktywizac:ja osób złotego wieku o ograniczonej

sprawności"-- 5040zł;

3) z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) Stowarzyszeniu Powszechnych Inicjatyw Społecznych JASPIS oraz Stowarzyszeniu
na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością SZLAKIEM TĘCZY, oferta

pn. ,,Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych -- festyn edukacyjny .AZn/eg

marnujesz
-- Ziemięratujesz"-- 5928zk,

b) Polskiemu Związkowi Niewidomych, Okręg Mazowiecki Koło Pruszków, oferta
pn. ,,Zwykli niezwykli. Wyjazd na ogólnopolskie spotkanie osób niewidomych" -6072.00 zł.
c) Fundacji TOTO ANIMO, oferta pn. ,,Aktywnie 20 19"

4500,00 zł;

4) z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodową, obywatelskie i kulturowej :

a) Towarzystwu Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącegoim. Tomasza Zana w Pruszkowie'', oferta pn. ,,100 lat historii
LO im. T. Zana w 100.lecie niepodległości etap 11.35.lecie działania Towarzystwa"
5000,00 zł,
b) Fundacji SOFIJKA Edukacja i Rozwq, oferta pn. ,,Pokój zagadek o Wielkich
Polakach dla uczniów powiatu pruszkowskiego" -- 5000,00 zł;

5) z zakresu wspierania i upowszechnianiakultury Hlzycznd:
a) Piłkarskiemu Klubowi Sportowemu LEGION PRUSZKÓW, oferta pn. ,,Obóz
piłkarski w Olecku dla dzieci i młodzieży mieszkańców powiatu pruszkowskiego" -10 000.00 zł.

b) UczniowskiemuKlubowi SportowemuBUDOWLANKA w Pruszkowie,oferta
pn. ,,Szkolimy skrzaty i haki szkoleniepiłkarskie dzieci z roczników 2011, 2012
i młodsi poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz gry i zabawy sportowe dla
najmłodszych'' -- 3426 zł,
c) Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu NADARZYN, oferta pn. ,,Siatkarskie
wakacje z mistrzami" -- 4000,00 zł.
$ 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu
g 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Infonnacji Publicznej oraz na stronie
intemetowej Powiatu Pruszkowskiego, a także na tablicy ogłoszeń w budynku
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie.
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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