Z A R Z Ą D Z E N I E NR B.0050. 118.2017
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego
konkursu ofert w 2017 roku
Na podstawie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXX/320/16 Rady
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu
współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku,
zarządza się co następuje:
§1
Przyznaje się dotacje z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2017 r. następującym
organizacjom pozarządowym:
- Amatorski Klub Sportowy FC Płochocin z siedzibą ul. Lipowa 3, 05-860 Płochocin, wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093026, na realizację zadania „ Zorganizowanie
obozu letniego” w okresie 30.06.2017 – 26.09.2017 w kwocie 10 000 zł
( słownie: dziesięć
tysięcy złotych);
- Stowarzyszenie Strasna Zaba przy Gimnazjum w Płochocinie z siedziba ul. Lipowa 3,
05-860
Płochocin wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000561292 na realizację
zadania „Warsztaty Artystyczne Lato 2” w okresie 26.06.2017 – 15.08.2017 w kwocie 10 000 zł (
słownie: dziesięć tysięcy złotych);
§2
Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy według ramowego wzoru, będącego
załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17
sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)
§3
Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz na stronie internetowej, w
zakładce „ Małe dotacje”.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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