
 

 
 

Uchwała Nr 877/2022 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 31 marca 2022 roku  

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych                 

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku. 

 

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

(Dz. U. z 2022 poz. 528), Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXI/211/2021 z dnia  

8 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Program Współpracy Powiatu Mławskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, w związku z postanowieniem 

rozdziału VIII ust. 4 załącznika do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 834/2022 z dnia  

18  lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku,  Zarząd Powiatu Mławskiego 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków dotyczących 

realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotacje otrzymują: 

 
 

Zadanie 1: „Organizowanie imprez i spotkań o charakterze integracyjnym z udziałem osób 

niepełnosprawnych”: 

1. Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”, ul. Narutowicza 6,  

06-500 Mława -  „Piknik z Uśmiechem” – 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych); 

2. Mławskie Stowarzyszenie „Amazonki”, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława -  „Szlakiem 

historycznym i duchowym” – 1 200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych). 

 

Zadanie 2: „Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla 

osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”: 

1. Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”, ul. Narutowicza 6,  

06-500 Mława – „Sportowo i rekreacyjnie na Farmie Iluzji” – 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące 

pięćset złotych). 

 



 

 

Zadanie 3: „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów aktywujących osoby 

niepełnosprawne”: 

1.Fundacja Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych „Krok ku Samodzielności”, Aleja Piłsudskiego 

3, 06-500 Mława -  „Wakacyjne warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych” – 1 900,00 zł 

(słownie: tysiąc dziewięćset złotych); 

 2. Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce”,  

 ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława - „Prowadzenie zajęć terapeutycznych, aktywizujących                   

osoby z niepełnosprawnością - kontynuacja” – 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 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: 

1. Jerzy Rakowski 

2. Zbigniew  Markiewicz 

3. Jolanta Karpińska 

4. Witold Okumski 

5. Krystyna Zając  

 

 

 

 

 

 

  


