
Uchwala Nr 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

Z dnia 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2018 roku. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 poz. 1868 ze zm.), Uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

Nr XXIX/208/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy 

Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, 

w związku z postanowieniem rozdziału VII ust. 1 i 4 załącznika do Uchwały Zarządu Powiatu 

Mławskiego Nr 902/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki 

w 2018 roku, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: 

§1 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków dotyczących 

realizacji zadań z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2018 roku, udziela się dotacji: 

Zadanie nr 1: „Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych a w szczególności: 

festiwali, przeglądów, występów artystycznych i konkursów": 

1. Związkowi Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława - Plener 

malarsko - fotograficzny: przegląd technik artystycznych XXI wieku - 2 000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych); 

2. Stowarzyszeniu Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem" przy Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława - VII Mławska 

Gala Wolontariat" - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); 

3. Fundacji Ewy Johansen „Talent", ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań - „Symfonia na 

skrzypce i DJ-a" - projekt edukacji kulturalnej skierowany do uczniów szkół średnich 

Powiatu Mławskiego" - 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych). 



Zadanie nr 2: „Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących 

tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, wspieranie przedsięwzięć jubileuszowych organizacji, w tym 

wydawanie publikacji służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu 

mławskiego": 

1. Stowarzyszeniu „Wspólnota Mariacka", ul. Mariacka 20, 06-500 Mława - Mławska 

Palma Wielkanocna -11 edycja" - 1 200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych); 

2. Związkowi Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława - Tomik 

poezji-patriotyzm wczoraj, patriotyzm jutra - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); 

3. Mławskiemu Stowarzyszeniu Kobiet po Mastektomii i innych chorób onkologicznych 

„Amazonki", ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława - Historia obozu niemieckiego Sztutthof-

1 100,00 zł (słownie: tysiąc sto złotych); 

4. Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbkowiacy", Dąbek 124, 06-561 Stupsk -

Organizacja wyjazdu na VIII Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń w Lichemu - 800,00 zł 

(słownie: osiemset złotych). 

Zadanie nr 3: „Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki": 

1. Towarzystwu Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-500 

Mława - VI edycja Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej - Cybisowej - 1 500,00 zł 

(słownie: tysiąc pięćset złotych); 

2. Związkowi Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława - Plener 

malarski-poznajemy Gminę Lipowiec Kościelny - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych); 

3. Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Szydłowskiej, ul. Mazowiecka 63, 06-516 Szydłowo -

Organizacja imprez, wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieci i młodzieży szczególnie w okresie letnim - 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt 

złotych). 

§2 

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów cywilno - prawnych z wyżej 

wymienionymi organizacjami. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Zdrowia. 



§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu Mławskiego: 

7 
1. Włodzimierz Wojnaro\ysk 

2. Barbara Gutowska .. 

3. Marcin Burchacki .'. . 

4. Michał Danielewicz. 

5. Marek Linkowski ... 


