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ZARZĄDZENIE NR 234/2013

1

BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
z dnia 12 lutego 2013 r.

I!

I

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2013 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego.
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Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 1421 poz. 1591 z późno zm')1 w związku z art. 4 ust 1 pkt. 7 1 151 15, 32 art. 11 ust. 2
i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późno zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychI
ogłoszonego Zarządzeniem Nr 225/2013 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 15
stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizaCję zadań
publicznych w 2013 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego.
2. Na realizację zadań publicznych, o których mowa w ust. 1 przyznaje się dotację w
wysokości:

1) 85.500,00

zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych)

- na realizację zadań

z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:
a} Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MACOVIA" - 5.500 1 00 zł
b) Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe -7.0001 00 zł
c) Miejski Klub Sportowy "MAKOWIANKA" - 70.000,00 zł
d} Fundacja I,Kocham Maków" - 3.0001 00 zł

2} 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) - na realizację zadań z zakresu kultury i
ochrony dziedzictwa kulturowegoI w tym:
a) Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji środowiska lokalnych "NASZA SZANSA" 
4.500,00 zł
b) Fundacja "Kocham Maków" - 4.5001 00 zł
§2
1) Środki na dotacje, o których mowa w §1 ust 21 zostały zabezpieczone w budżecie miasta
na 2013 rok.
2} Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowach zawartych z
podmiotamiI których oferty zostały wybrane do realizacji zadania.

Wykonanie zarządzenia powierza
Informatyki i Promocji Miasta.
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§3
Kierownikowi

Wydziału

Integracji Europejskiej,

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznejl stronie internetowej www.makowmazowieckLpl i tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Makowie Mazowieckim.
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