Z A R Z Ą D Z E N I E Nr B.0050.33.2019
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 11 luty 2019 r.
w sprawie: częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji
wspierającej realizację zadań publicznych w 2019 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 2018 r., poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz Uchwały
Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia
Programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 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
2019 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.

Tytuł zadania

Nazwa organizacji

Przyznana
kwota wsparcia
1 500,00 zł

1.

Fundacja „Chcę mieć
przyszłość”

Ocalić od zapomnienia cz. I

2.

Amatorski Klub Sportowy
FC Płochocin

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz
współzawodnictwo w piłce nożnej

3.

SKF Klub Piłkarski
Józefowianka Józefów

Sportowy Józefów

4.

Stowarzyszenie zwykłe
„Grupa Wilki”

Nordic walking – sport dla wszystkich

106.800,00 zł
53 200,00 zł
1.000,00 zł

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.
§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.
Paweł Kanclerz
Burmistrz

