
 

Uchwała Nr 11/III/2015 

Mławskiej  Rady Działalności Pożytku Publicznego 

z dnia 10 grudnia 2015 r.  

w sprawie zaopiniowania projektów regulaminów  otwartych konkursów ofert 

na realizację zadań publicznych: 

 

1. w zakresie działalności kulturalnej  

2. na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

3. w zakresie aktywizacji osób starszych 

4. w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym   

5. w zakresie polityki społecznej,  ochrony zdrowia  

- pomoc osobom z niepełnosprawnością 

 

 

Działając na podstawie § 2 pkt 3 lit. 3 Załącznika do uchwały Nr V/47/2015 Rady Miasta Mława z 

dnia 24 marca 2015 r. w sprawie Trybu powoływania członków oraz organizacja  

i tryb działania Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Mławska Rada Działalności 

Pożytku Publicznego uchwala co następuje: 

 

 

1. Rada, po zapoznaniu się z projektami  regulaminów  otwartych konkursów ofert na 

realizację zadań publicznych: 

a) w zakresie działalności kulturalnej  

b) na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

c) w zakresie aktywizacji osób starszych 

d) w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym   

e) w zakresie polityki społecznej,  ochrony zdrowia - pomoc osobom  

z niepełnosprawnością 

 

opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt dokumentów z uwagami  

 

2. Uwagi do przedstawionych projektów dokumentów: 

a) Pozostawić termin składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie działalności kulturalnej  - do 31 marca. Jednocześnie umożliwić 

podmiotom realizującym zadanie w pierwszym kwartale roku skorzystania z  możliwości 

złożenia ofert z art. 19 a ustawy.  

b) Zmienić termin składania ofert w zakresie polityki społecznej,  ochrony zdrowia  

 - pomoc osobom z niepełnosprawnością – do 31 stycznia 

 

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

UZASADNIENIE 

Członkowie Rady postanowili zaopiniować pozostawienie terminu składania ofert w ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej - do 

31 marca. Jest to stały termin do którego organizacje pozarządowe są przyzwyczajone. Pierwszy 

kwartał roku nie obfituje w wydarzenia kulturalne. Jeżeli zajdzie potrzeba dofinansowania inicjatyw 

kulturalnych członkowie Rady wskazali możliwość skorzystania ze złożenia ofert z art. 19 a ustawy 

(w trybie pozakonkursowym)  

 



Członkowie Rady postanowili zaopiniować zmianę terminu składania ofert w zakresie 

polityki społecznej,  ochrony zdrowia  pomoc osobom z niepełnosprawnością  - do 31 stycznia. 

Działania prowadzone dla osób z niepełnosprawnością w organizacjach pozarządowych wymagają 

ciągłości.  

 

 

        Przewodniczący  

       Mławskiej  Rady Działalności  

        Pożytku Publicznego 

 


