UCHWAŁA NR 197/647/2021
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 5 lipca 2021 roku
w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu
Myśliborskiego w 2021 roku
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1 i 2h ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/206/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 26 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu
Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2021 rok, uchwala się co następuje:
§1.1. Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu
z posiedzenia na którym zaopiniowano oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz promocji
i organizacji wolontariatu dokonuje się wyboru najkorzystniejszych ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku wraz z udzieleniem dotacji
na ich realizację.
2. Zestawienie ofert oraz kwot udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych
Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia z organizacjami pozarządowymi
wskazanymi w załączniku do niniejszej uchwały umów o wsparcie wykonania zadań
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz promocji
i organizacji wolontariatu wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Andrzej Potyra

Załącznik
do Uchwały Nr 197/647/2021
Zarządu Powiatu w Myśliborzu
z dnia 5 lipca 2021 roku

Zestawienie ofert oraz kwot udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych
Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku
1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
L.p.

Kwota przyznanej
dotacji (w zł.)

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Miejski Klub Sportowy
OSADNIK Myślibórz

„Organizacja piłkarskich
turniejów sportowych dla dzieci”

8.000,00 zł

Klub Tańca „Estera”

„Mikołajkowy Turniej Tańca
Towarzyskiego 2021”

5.000,00 zł

Memoriał Pamięci Trenerów

1.000,00 zł

3.

Centrum Rozwoju Sportu
„Pogoń” Barlinek

Organizacja regat sportoworekreacyjnych na Jeziorze
Barlineckim

2.000,00 zł

4.

Klub Żeglarski SZTORM
Barlinek

Spotkania Tenisowe 2021

2.000,00 zł

5.

Klub Tenisa Ziemnego OPEN
w Myśliborzu

Mistrzostwa Samorządowców
i Administracji Powiatu
Myśliborskiego w strzelaniu
z broni pneumatycznej

2.000,00 zł

6.

Liga Oborny Kraju Zarząd
Powiatowej Organizacji
w Myśliborzu

1.

2.

2. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji (w zł.)

Psychopomoc

2.000,00 zł

1.

Intytut Ignis Misericordiae
im. Bł. Michała Sopoćki
Stowarzyszenie Rodziców,
Opiekunów i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych „Pomocna
Dłoń”

Od przedszkola do seniora dbamy
o zdrowie psychiczne.

5.000,00 zł

Polski Związek Niewidomych
Okręg Zachodniopomorski
Koło Myślibórz

Wyjazd integracyjnorehabilitacyjny do Poznania
i Parku Orientacji Przestrzennej
do Owińsk.

3.000,00 zł

2.

3.

3. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
L.
p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji (zł.)

„Taneczne weekendy”

8.000,00 zł

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół
„Feeling Dance Group”

Jubileusz Uniwersytetu Trzeciego
Wieku

2.000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Miłośników
Dębna
Stowarzyszenie na Rzez
Ochrony Dziedzictwa „MłynPapiernia”

„Księga wsi i rodzin- historia
Niepłocka i jego mieszkańców”

5.000,00 zł

3.

4. Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji (zł.)

1.

WOPR Oddział Powiatowy
w Myśliborzu

„Błękitny Patrol 2021”

5.000,00 zł

5. Zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota
przyznanej
dotacji (zł.)

„Aktywni żyją ciekawiej”

3.712,00 zł

1.

Polska Fundacja
Społeczeństwa
Przedsiębiorczego
Myśliborski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Widowisko taneczno-muzyczne
„By coś zostało z tych lat”

2.000,00 zł

2.

6. Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Nie wpłynęła żadna oferta.

