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ZARZĄDZENIE NR 32/2017 

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI 

Z DNIA 31 STYCZNIA 2017 ROKU 

 

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

publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim  w 2017 roku oraz 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 2017 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 wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm.) zarządzam 

co następuje: 

 

§ 1 

1. W celu wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

w Nowym Dworze Mazowieckim w 2017 roku oraz w zakresie upowszechniania 

sportu w Nowym Dworze Mazowieckim w 2017 roku, rozstrzyga się konkursy ofert, 

ogłoszone Zarządzeniami nr 4/2017 i 16/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 

z dnia 2 i 4 stycznia 2017 r. 

 

2. Po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem Nr 30/2017  

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2017 roku, ogłaszam wyniki 

konkursów: 

 

2.1 na zadanie: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Nowego 

Dworu Mazowieckiego”: 

a) Zarządowi Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

adres: ul. Kredytowa 1 a/13, 00-056 Warszawa, 

tytuł zadania: „Działalność opiekuńczo – wychowawcza i profilaktyczna w placówce 

opiekuńczej prowadzona przez Środowiskowe Ogniska Wychowawcze w Nowym Dworze 

Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 77A i ul. Szkolnej 3”, 

udziela się dotacji w wysokości 100 000 zł, 

 

 

2.2 na zadanie: „Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych na 

terenie Nowego Dworu Mazowieckiego”: 

a) Stowarzyszeniu „Sztangielek”, 

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

tytuł zadania: „Program zajęć profilaktycznych popołudnie ze Sztangielkiem”, 

udziela się dotacji w wysokości: 96 050 zł, 
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b) Stowarzyszeniu Przyjaciół Piątki, 

adres: ul. Chemików 1a, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, 

tytuł zadania: „Baw się realnie, a nie wirtualnie – program profilaktyki w zakresie 

przeciwdziałania przemocy rówieśniczej”, 

udziela się dotacji w wysokości: 24 950 zł, 

 

c) Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim  

„Rodzice z Klasą”, 

adres: ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, 

tytuł zadania: „Akademia Młodego Człowieka”, 

udziela się dotacji w wysokości 26 900 zł. 

 

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

organizacja zajęć sportowych, współzawodnictwa i rywalizacji w ramach zawodów 

sportowych”: 

a) Uczniowskiemu Klubowi Szkolnemu „Reduta”, 

adres: ul. Bema 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, 

tytuł zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 

osiedla Modlin Twierdza w 2017 roku”, 

udziela się dotacji w wysokości 17 000 zł, 

 

b) Stowarzyszeniu SPORT PLUS, 

adres: ul. Mazowiecka 3/30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, 

tytuł zadania: „Aktywnie ze Sport Plusem”, 

udziela się dotacji w wysokości 9 000 zł, 

 

c) Stowarzyszeniu Przyjaciół Piątki, 

adres: ul. Chemików 1a, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, 

tytuł zadania: „Sportowa Piątka czyli popularyzacja i promowanie sportu i aktywności 

fizycznej, jako sposobu na życie”, 

udziela się dotacji w wysokości: 13 000 zł, 

 

d) Nowodworskiemu Klubowi Sportów Walki „Bastion” 

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

tytuł zadania: „Sporty walki dla dzieci i młodzieży” 

udziela się dotacji w wysokości 13 000 zł, 

 

e) Lokalnemu Ośrodkowi Sportowemu „LOS” 

Adres: ul. Dębowa 18a, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, 

Tytuł zadania: Nowodworski Festiwal Mini-siatkówki 2017, 

Udziela się dotacji w wysokości 3 000 zł, 
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f) Uczniowskiemu Klubowi „SPARTA” Nowy Dwór Mazowiecki, 

adres: ul. Utrata 12B, 05-170 Zakroczym, 

tytuł zadania: „Sportowe życie ze Spartą” 

udziela się dotacji w wysokości 5 000 zł. 

 

 

 

§  2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

BURMISTRZ 

/-/ Jacek Kowalski 


