ZARZĄDZENIE Nr B.0050. 2 .2014
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie : częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości
dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu:
- upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć
sportowych, organizacja obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,
- profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom,
- kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz zdrowia.
Działając na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 234,
poz.1536 ) oraz Uchwały Nr XLIII/414/13 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie
uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w
2014 roku i Uchwały nr XLIII/415/13 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2014
zarządza się , co następuje:
§ 1.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dokonuje się częściowego
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz ustalenia wysokości dotacji wspierającej
realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu:
- upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć
sportowych, organizacja obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,
- profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom,
- kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz zdrowia
zgodnie z poniższym zestawieniem:
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Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Przyznana
kwota wsparcia

FUNDACJA SPORT
Stowarzyszenie
Ożarowski
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Towarzystwo
Miłośników
Ołtarzewa
Polski Związek
Niewidomych
Okręg mazowiecki
Stowarzyszenie
Rozwoju
Macierzysza
Stowarzyszenie
Rozwoju
Macierzysza

II Roller Cup Ożarów Mazowiecki

11 000,00

Aktywni Ożarowscy seniorzy

18 000,00

Organizacja festynu WIANKI
2014 w Parku Ołtarzewskim

7 000,00

ABC Turystyki i Zdrowia

5 000,00

Dzień Dziecka w Macierzyszu

2 000,00

Centrum Dziecka w Macierzyszu

2 000,00
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Polski Związek
Wędkarski Okręg
Mazowiecki Koło 75
Klub Sportowy
Ożarowianka

Dzień Dziecka z wędką

3 000,00

Profilaktyka i przeciwdziałanie
narkomanii, alkoholizmowi i
innym uzależnieniom –
organizacja czasu wolnego jako
profilaktyki dla wszystkich grup
wiekowych, mieszkańców gminy.
Amatorski Klub
Organizacja zajęć
Sportowy
profilaktycznych dla osób
FC Płochocin
zamieszkałych na terenie Gminy,
propozycja zdrowego stylu życia
Stowarzyszenie
„Na dobry start”
„Akademia MaMaMi” Program wsparcia dla rodzin
§ 2.

18 000,00

8 000,00

13 000,00

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy
§3
Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Paweł Kanclerz

