Z A R Z Ą D Z E N I E Nr B.0050.6.2018
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie: częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji
wspierającej realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu:
- upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć
sportowych, organizacji obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,
- kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, zdrowia oraz
ekologii i ochrony zwierząt.
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 2016 r., poz. 1817 zm. poz. 1948 oraz z 2017 r.
poz. 60, 573 i 1909) oraz Uchwały Nr XLVI/486/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia
23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2018 roku,
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
2018 roku z zakresu:
- upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych,
organizacji obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,
- kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, zdrowia oraz ekologii i
ochrony zwierząt,
zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.
1.
2.
3.

4.

Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Miłosierdzia Bożego
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Miłosierdzia Bożego
Stowarzyszenie Strasna
Zaba przy Gimnazjum im.
K.I. Gałczyńskiego w
Płochocinie
Ożarowskie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym im. Jana
Pawła II

Zima i Lato w mieście (kontynuacja
projektu)
Jak dzieciaki zawracają na lepsze tory
(kontynuacja projektu)
Kulturalna integracja ze Strasną Zabą

Wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych szansą na lepsze
jutro

Przyznana kwota
wsparcia
30.000,00 zł
40.000,00 zł
15.000,00 zł

85.000,00 zł

§2
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.

Z up. BURMISTRZA
/-/
Zastępca Burmistrza
Dariusz Skarżyński

