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Zarządzenie  nr  31/2016 

Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego 

z dnia 9 lutego 2016 roku 

 

w sprawie: ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie pozostałej działalności w ochronie zdrowia w 2016 r., II otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pozostałej działalności w 

pomocy społecznej w 2016 r., I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki w 2016 roku. 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym       

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1. W celu wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pozostałej działalności 

w ochronie zdrowia, rozstrzyga się konkursy ofert ogłoszone Zarządzeniem Nr 5/2016 

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 stycznia 2016 roku oraz Zarządzeniem 

Nr 6/2016 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 stycznia 2016 roku. 

 

2. Po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem Nr 30/2016  

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 lutego 2016 roku, ogłaszam wyniki 

konkursów: 

 
na zadanie: „Udzielanie pomocy osobom będącym pod wpływem alkoholu w stanie 

zagrażającym ich zdrowiu i życiu lub zagrażającym zdrowiu i życiu innych 

dowożonym z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego przez Straż Miejską i Policję.” 

nie wpłynęła żadna oferta, dlatego nie dokonano podziału środków; 

 

na zadanie: „Aktywizacja środowiska seniorów (mieszkańców Nowego Dworu 

Mazowieckiego) poprzez organizowanie cyklicznych zajęć.”  

a) Stowarzyszeniu Społeczno-Oświatowemu „SUBSIDIUM”, z siedzibą przy ul. Bema 312, 

05-160 Nowy Dwór Mazowiecki udziela się dotacji w wysokości 25 000 zł. 

 

 

§ 2 

1. W celu wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie w zakresie upowszechniania 

sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki w 2016 roku, rozstrzyga się konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Nr 7/2016 

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 stycznia 2016 roku. 
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2. Po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem Nr 30/2016  

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 lutego 2016 roku, ogłaszam wyniki 

konkursu: 

 

na zadanie: „Prowadzenie programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, 

organizacja zajęć sportowych, współzawodnictwa i rywalizacji w ramach zawodów 

sportowych.” 

a) Stowarzyszeniu Przyjaciół Piątki, z siedzibą przy ul. Chemików 1a, 05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki udziela się dotacji w wysokości 12 000 zł, 

b) Nowodworskiemu Klubowi Sportów Walki „BASTION” z siedzibą w przy ul. Leśnej 4, 

05- 100 Nowy Dwór Mazowiecki udziela są dotacji w wysokości 18 000 zł, 

c) Stowarzyszeniu Sport Plus z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 3/30, 05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki udziela się dotacji w wysokości 12 000 zł, 

d) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Reduta” z siedzibą przy ul. Bema 312, 

05- 160 Nowy Dwór Mazowiecki udziela się dotacji w wysokości 18 000 zł.  

 

 

§  3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Z up. BURMISTRZA 
/-/ Jacek Gereluk 

Sekretarz 


