
ZARZĄDZENIE NR 32 /2012 

BURMISTRZA WYSZKOWA 

z dnia 30 stycznia 2012 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej na rok 2012, dofinansowanego z budżetu Gminy Wyszków. 

 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, 

poz. 1591 z 2001r. z późn.zm.) w związku z działem VI ust. 1 pkt 2 Załącznika do Uchwały Nr 

XVIII/114/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Gminy Wyszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

na 2012r” zarządza się, co następuje: 

§1. 

1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie z budżetu Gminy 

Wyszków realizacji zadania publicznego z zakresu ogłoszonego przez Burmistrza Wyszkowa. 

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z 

kwotami dotacji oraz podmiotów, których oferty zostały odrzucone, stanowi załącznik do 

niniejszego Zarządzenia. 

 

§2. 

Środki na dotacje, o których mowa w §1., określone są w budżecie Gminy Wyszków na rok 2012 w 

dziale: 926. 

§3. 

Zarządzenie wymaga ogłoszenia na stronie BIP i stronie internetowej Gminy Wyszków oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.  

 

§4. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu 

Miejskiego w Wyszkowie. 
 

§5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 B U R M I S T R Z 

 

Grzegorz Nowosielski 



Załącznik   
Zarządzenia nr  32 /2012r. z dnia 30 stycznia 2012r. 

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, 

 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2012, 

 kierowanych do ogółu mieszkańców Gminy Wyszków. 
 

 

 

Wykaz ofert przyjętych do dofinansowania  

 
 

 

L.p. 

 

Nazwa organizacji  

 

Nazwa zadania 

Kwota 

dofinansowania 

realizacji zadania z 

budżetu Gminy 

Wyszków 

1. KS CAMPER Prowadzenie sekcji sportowych i 

zajęć sportowo-rekreacyjnych  dla 

dzieci i młodzieży, w ty m 

wspieranie szkolenia sportowego 

w dyscyplinie piłka siatkowa 

15 000  PLN 

  

Wykaz odrzuconych ofert 

 
              

             Nazwa organizacji  

 

Nazwa zadania Uwagi 

UKS POLONEZ WYSZKÓW Prowadzenie sekcji sportowych i zajęć 

sportowo-rekreacyjnych  dla dzieci i 

młodzieży, w ty m wspieranie szkolenia 

sportowego w dyscyplinie pływanie. 

 

UKS POLONEZ WYSZKÓW Prowadzenie sekcji sportowych i zajęć 

sportowo-rekreacyjnych  dla dzieci i 

młodzieży, w ty m wspieranie szkolenia 

sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa. 

 

 


