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AF.Z 4DU POWTATU MrN SKIE GO
z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjg
w 2017 r. zadafi publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art, 32 ust. 1 ustawy z dnta 5 czerwca 1998 r. o samorz?dzie powiatowym
(Dz. U. 22016 r.,poz.8l4 zp62n. zm.) i art, 11 ust. I pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia24kwietnra
2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.,
poz.239 zpoLn. zm.) Zarz4d Powiatu Mit'rskiego uchwala, co nastgpuje:
$1

W wyniku

przeprowadzonego otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o dzialalnoSci
pozytku publicznego i o wolontariacie wybiera sig oferty i zleca w 2017 r. realizacjg zadan
publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1) organrzacja powiatowego systemu wsp6lzawodnictwa sporlowego dzieci i mtodzie?y:
Powiatowemu Szkolnemu Zwrqzkowr Sporlowemu w Mihsku Mazowieckim
na reahzacjg zadania publicznego pn. ,,Organizacja powiatowego systemu
wsp6lzawodnictwa sportowego dzieci i mlodzie?y" .

2) organrzacja imprez i

zawod6w sportowych

w

powiecie miriskim

w

rohnych

dyscyplinach:
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Judo,,KONTRA" w Mirisku Mazowieckim
na realizacjg zadania publicznego pn. ,,Otwarte Mistrzostwa Powiatu Miriskiego
w Judo Dzieci i MNodzie?y" ;
b) Stowarzyszeniu na rzecz dzieci upoSledzonych umyslowo ,,Dzieciom RadoS6"
w Ignacow ie na r ealizacj g nastgpuj 4cych zadan publicznych pn. :
,,Mazowiecki Turniej Hokeja Halowego Olimpiad Specjalnych Ignac6w
2017";

a)

,,VIII Powiatowy Integracyjny Turniej w Krggle Mirisk Mazowiecki
- Ignac6w 2017";
c) Miriskiemu Klubowi Sportowemu MMA TEAM w Mirisku Mazowieckim
na realizacjg zadania publicznego pn. ,,II Mistrzostwa Polski Wschodniej
d)
e)

0
g)

w brazylijskim Jiu - Jitsu dla dzieci i mlodzie2y";
Stowarzyszeniu ,,Koniczynka" dziaLaj4cemurratzecz dzrecr z niepelnosprawnoSci4
umyslow4 w Ignacowie narcalizacjg zadania publicznego pn. ,,Integracyjny turniej
tenisa stolowego";
Towarzystwu Przyjaci6l Sulej6wka w Sulej6wku na realizacjg zadania
publicznego pn. ,,X Bieg Marszalka";
Stowarzyszeniu Rozwrjamy Talenty w Dlugiej KoScielnej na realizacjE zadania
publicznego pn. ,,Powiatowe Mistrzostwa w Pilce NoZnej Szk6l Podstawowych
o Puchar Starosty Miriskiego";
Stowarzyszeniu ,,Sport 4Kids" w Dgbem Wielkim na realizacjg nastgpuj4cych
zadanpublicznych pn.:
,,Powiatowy Cykl Turniej6w Tenisa Stolowego o Puchar Starosty Mit'rskiego";
,,Futbol na TAK - powiatowy tumiej pilki noZnej dla dzieciimNodzie2y";

3) wspieranie

udziaNu sportowc6w reprezentuj4cych powiat miriski w zawodach
sportowych o zasiggu woj ew6dzkim, og6lnokraj owym i migdzynarodowym:
Powiatowemu Szkolnemu Zwrqzkowi Sportowemu w Mirisku Mazowieckim
na realizacjg zadania publicznego pn. ,,Wspieranie udzialu sportowc6w
reprezentuj4cych powiat mifrski w zawodach o zasiggu wojew6dzkim".

$2

1.

Udziela sig dotacji na dofinansowanie w 20Il r. realizacji zadaf publicznych, o kt6rych
mowaw $ l wwysokoSci:
1) organizacja powiatowego systemu wsp6lzawodnictwa sportowego dzieci r rrrtodzieLy
Powiatowemu Szkolnemu ZwiEzkowi Sportowemu w Mirisku Mazowieckim

- 50.000 zl.
2)

i zawod6w sportowych w powiecie mifskim w roanych
dyscyplinach:
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Judo,,KONTRA" w Mirisku Mazowieckim
- 4.500 zt;
Stowarzyszeniu na rzecz dzreci upoSledzonych umyslowo ,,Dzieciom Rado66"
w Ignacowie - 3.380 zl, w tym na: ,,Mazowiecki Turniej Hokeja Halowego
Olimpiad Specjalnych Ignac6w 2017" 2.000 zN; oraz ,,V[I Powiatowy
Integracyjny Turniej w Krggle Mirisk Mazowiecki - Ignac6w 2017" - I.380 zN;
- Mitiskiemu Klubowi Sportowemu MMA TEAM w Mirisku Mazowieckim
- 6.000 zN;
Stowarzyszeniu,,Koniczynka" dzialajqcemunarzecz dzieci z niepelnosprawnoSci4
umyslow4 w Ignacowie - 2.500 zN;
- Towarzystwu Przyjaciol Sulej6wka w Sulej6wku - 15.000 ztr;
Stowarzyszeniu Rozwrja-y Talenty w Dlugiej KoScielnej - 8.000 zt;
Stowarzyszeniu ,,Sport 4Kids" w Dgbem Wielkim - 10.000 zl, w tym na:
,,Powiatowy Cykl Turniej6w Tenisa Stolowego o Puchar Starosty Mifskiego"
- 8.000 zL oraz ,,Futbol na TAK - powiatowy turniej pitki noznej dla dzieci
imlodzie2t''-2.000 zl;
organizacja imprez

3) wspieranie tdziaNu sportowc6w reprezentuj4cych powiat miriski w

zawodach
sportowych o zasiEgu woj ew6dzkim, og6lnokraj owym i migdzynarodowym:
- Powiatowemu Szkolnemu Zwiqzkowi Sportowemu w Mirisku Mazowieckim

-3.000

2.

z\.

Szczeg6lowe warunki zlecenia realizacjr zadan publicznych, o kt6rych mowa
i okreSli umowa.

w ust.

1,

oraz udzielenia dotaci

$3
Wykonanie uchwaly powierza sig StaroScie.

$4
Uchwalg podaje sig do wiadomoSci publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Starostwa Powiatowego w Mirisku Mazowieckim
oraz na stronie internetowej Powiatu Miriskiego.

$s
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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