
ZARZĄDZENIE NR 33/2015 

BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 


z dnia 20 lutego 2015 r. 


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
w 2015 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa 
kulturowego. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o s amorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 594 z późno zm .), w związku z art. 4 ust 1 pkt. 7, 15, 15, 32 art . 11 ust. 2 i art. 15 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publiczn ego i o wolontariacie (t.j . 
Dz.U. z 2014 r. , poz. 1118 z późno zm . ) zarządza się, co następuje: 

§1. 

1. Dokonuje s ię rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, 
ogłoszonego Zarządzeniem Nr 24/2015 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 22 
stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w 2015 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
2. Na realizację zadań publicznych, o których mowa w ust. 1 przyznaje się dotację w 
wysokości: 

1) 135.000,00 zł (słownie: sto trzyd z ieści pięć tysięcy zło tych) - na realizację zadań z 
zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym : 

a) Miejski Klub Sportowy "MAKOWIANKA" - na zadanie "Szkolenie zespolów sen iorów, 
juniorów, trampkarzy i orlików w piłce nożnej" - 90.000,00 zl, 

b) Fundacja "Kocham Maków" - na zadanie " II Makowska Piętnastką" - 3.500,00 zl, 
c) Fundacja "Kocham Maków" - na zada nie " III Makowski Duathlon" - 5.000,00 zl, 
d) Uczniowski Klub Sportowy " MACOVIA" - na zadan ie "Szkolenie mlodzieży uzdolnionej 

sportowo w piłce siatkowej chlopców" - 5.000,00 zl, 
e) Ludowe Stowarzyszenie Sportów Siłowych "START" - na zadanie "Szkolenie mlodzieży 

uzdolnionej sportowo w podnoszeniu ciężarów" - 25.000,00 zl, 
f) Klub Sportowy Maków Biega - na zadanie "Sport to zdrowie - cykl imprez promujących 

kulturę fizyczną i zdrowy styl życia" - 4.000,00 zl, 
g) Fundacja "Kocham Maków" - na zadanie " MACOVIA CUP 2015" - 2.500,00 zl. 

2) 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tys ięcy złotych) - na realizację zadań z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego, w tym: 

a) Fundacja "Kocham Maków" - na zadanie "Cyfrowa Nekropolia Makowska" - 2.500,00 zl, 
b) Jednostka St rzelecka 1026 Związku Strzeleckiego "STRZELEC" OSW, Maków Mazowiecki - na 

zadanie "Patriota" - 3.000,00 zl, 
c) Fundacja "Kocham Maków" - na zada nie " II Makowska Noc Muzeów" - 1.000,00 zl, 
d) Stowarzyszenie "Klub Integracji Spolecznej" - na zadanie "Wędrujący Animatorzy" - 3.500,00 

zl. 
§ 2. 

1) Środki na dotacje, o których mowa w §1 ust 2, zostały zabezpieczone w budżecie miasta 

na 2015 rok. 

2) Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną okreś lone w umowach zawartych z 

podmiotami, których oferty zostały wybrane do realizacji zadania. 




§ 3. 
Wykon anie zarządze ni a powierza się Kierown ikowi Wyd z i a łu Integracji Europejskiej, 
Informatyki i Promocji Mia sta . 

§4. 

Za rz ą dzenie wchodzi w życie z dni em podpisan ia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej, stronie internetowej www.makowmazowiecki.pl itablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Makowie Mazowieckim. 

http:www.makowmazowiecki.pl



