
Uchwała Nr 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

«5 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 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 909/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

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

§1 
a 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków dotyczących 

realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, udziela się dotacji: 

Zadanie nr 1: „Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz poprawa 

funkcjonowania tych osób w środowisku lokalnym poprzez działalność rehabilitacyjną 

sportową kulturalną terapeutyczną": 

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

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

integracyjne „Połączyć dwa światy" - 1 300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych); 

2. Stowarzyszeniu Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj 

Szansę", ul. J. Słowackiego 16, 06-500 Mława - Wycieczka turystyczno - rekreacyjno -

terapeutyczna do Białowieży - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiąc złotych); 

3. Polskiemu Związku Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa 

- Turystyka krajoznawcza jako forma terapeutyczna dla osób głuchych i niesłyszących -

2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); 



4. Mławskiemu Stowarzyszeniu Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych 

„Amazonki", ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława - Zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne 

- 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych); 

5. Katolickiemu Stowarzyszeniu Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za 

Serce", ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława/ Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną ul. Głogowa 2b, 02-639 Warszawa - Ja też sobie 

poradzę - program terapeutyczny dla osób z niepełnosprawnością, wspierający ich 

umiejętności społeczne i zawodowe " -4 000,00 zł (cztery tysiące złotych). 

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

wymienionymi organizacjami. 

§2 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Zdrowia. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


