ZARZĄDZENIE NR 26/2020
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy
w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn.
zm.) zarządzam, co następuje:

§1. 1. W celu wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w
2020 roku, rozstrzyga się konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 1/2020 Burmistrza
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2020r.

2. Po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem Nr 21/2020
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2020 roku, ogłaszam wyniki
konkursu – zadanie: „Organizacja zimowych wyjazdów z elementami profilaktyki
uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek dla których organem
prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”:

a) Nowodworskiemu Klubowi Sportów Walki „Bastion” z siedzibą przy ul. Leśnej 4,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
tytuł zadania: „Wybierz sport – ferie z Bastionem”,
miejscowość wyjazdu: Szczyrk,
liczba uczestników: 21,
termin wyjazdu: 09.02-15.02.2020
udziela się dotacji w wysokości: 4 746,00 zł (czterech tysięcy siedmiuset
czterdziestu sześciu złotych);

b) Lokalnemu Ośrodkowi Sportowemu „LOS” z siedzibą przy ul. Dębowej 18a,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
tytuł zadania: „Ustronie Morskie 2020”,
miejscowość wyjazdu: Ustronie Morskie,
liczba uczestników: 35,
termin wyjazdu: 09.02-15.02.2020,
udziela się dotacji w wysokości: 7 910 zł (siedmiu tysięcy dziewięciuset dziesięciu
złotych);

c) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „REDUTA” z siedzibą przy ul.Gen.J.Bema 312,
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki,
tytuł zadania: „Organizacja zimowego wyjazdu z elementami profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”,
miejscowość wyjazdu: Laliki,
liczba uczestników: 45,
termin wyjazdu: 08.02-15.02.2020,
udziela się dotacji w wysokości: 10 170,00 zł (dziesięciu tysięcy stu
siedemdziesięciu złotych);

d) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Maksymiliana Kolbego z siedzibą
ul.Czarnieckiego 13, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki,
tytuł zadania: Zimowisko „Ciągle zaczynam od nowa” 2020,
miejscowość wyjazdu: Kościelisko,
liczba uczestników: 45,
termin wyjazdu: 16.02-22.02.2020,
udziela się dotacji w wysokości: 8 100,00 zł (ośmiu tysięcy stu złotych);

przy

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 13
ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
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