
UCHWAŁA NR 116/ 860/ 2017 
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO 

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Pow iatow y P rzegląd 
P iosenki Religijnej i Oazowej, z zakresu: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans dzieci i rodzin w  trudnej sytuacji życiowej.

Na podstawie art. 5 ust.l i ust. 2 pkt 1, art.l9a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r poz. 1817 z póź. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za celowe dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez Stow arzyszenie „Jaślan y ” pn: 
Pow iatow y Przegląd Piosenki Religijnej i Oazowej, podanego do publicznej wiadomości w dniach 26.05.2017 
r. do 05.06.2017 r poprzez zamieszczenie:

1. w Biuletynie Infonnacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mielcu.

§ 2. Do ogłoszonej oferty nie została zgłoszona żadna uwaga. Działania w opisanej ofercie mają charakter 
jednorazowy, natomiast w/w stowarzyszenie nie występowało z ofertą na takie lub inne działania w ogłoszonym 
Otwartym Konkursie. Oferta oceniona została przez pracownika merytorycznego Biura Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych pod względem formalnym pozytywnie oraz pod względem merytoiycznym na 23 pkt.

§ 3. Uznaje się za celowe dofinansowanie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia pn. Powiatow y 
P rzeg ląd  Piosenki Religijnej i Oazowej, w kwocie 3 000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Mieleckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Tymula -

2. Wice starosta 

M aria Napieracz -

3. Członek Zarządu 

Andrzej Bryla -

4. Członek Zarządu 

W aldemar Barnaś -


