
1 

 

Zarządzenie nr 95/2016 

Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego 

z dnia 03 czerwca 2016 roku 

 

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

publicznych z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku. 

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

(Dz. U. 2016, poz. 446 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. 2016 roku, poz. 239 z późn. zm.) 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

1. W celu wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu letniego wypoczynku dzieci 

i młodzieży w 2016 roku r., rozstrzyga się konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem 

nr 84/2016 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2016 roku. 

 

2. Po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem 

nr 91/2016  Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 1 czerwca 2016 roku, 

ogłaszam wyniki konkursu: 

 

na zadanie „Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie 

wyjazdowej”: 

 

a) Stowarzyszeniu „Sztangielek”, 

adres: ul. Obwodowa 343/18, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, 

nazwa zadania:  „Wakacje ze Sztangielkiem”, 

udziela się dotacji w wysokości 6 300 zł, 

 

b) Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej przy parafii św. Maksymiliana 

Kolbego, 

adres: ul. Czarnieckiego 13, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, 

nazwa zadania:  „Kolonie letnie”, 

udziela się dotacji w wysokości  7 200 zł; 

 

c) Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, 

adres: ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa, 

jednostka bezpośrednio wykonująca zadanie: Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki, 

ul. Paderewskiego 22, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, 

nazwa zadania: „Harcerska Akcja Letnia”, 

udziela się dotacji w wysokości 14 000 zł; 
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d) Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, 

adres: ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa, 

jednostka bezpośrednio wykonująca zadanie: Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki, 

ul. Paderewskiego 22, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, 

nazwa zadania: „Harcerskie Lato w Dąbrowie”, 

udziela się dotacji w wysokości 6 900 zł; 

 

 

e) Nowodworskiemu Klubowi Sportów Walki „Bastion”, 

adres: ul. Leśna 4, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, 

nazwa zadania: „Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 

formie wyjazdowej”, 

udziela się dotacji w wysokości 5 600 zł. 

 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

BURMISTRZ 

/-/ Jacek Kowalski 


