
ZARZĄDZENIE NR 54/2020 

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI 

z dnia 13  marca 2020 roku 

 

w sprawie ogłoszenia wyników 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 2020 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019r. 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 w zakresie upowszechniania sportu i 

rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2020 roku, 

rozstrzyga się konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza nr 33/2020 z dnia 7 

lutego 2020 r.  

2. Po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem nr 52/2020 

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 6 marca 2020 r., ogłaszam wyniki 

konkursu - zadanie: Upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie 

miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2020 roku. - Prowadzenie programu szkolenia 

sportowego dzieci i młodzieży, organizacja zajęć sportowych, współzawodnictwa i 

rywalizacji w ramach zawodów sportowych: 

a) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Reduta”, 

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

tytuł zadania: „Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie 

miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2020 roku.” 

udziela się dotacji w wysokości 13 000 zł, 

 

b) „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” Edycja 2020 

 udziela się dotacji w wysokości: 17 000 zł, 

 

c) Stowarzyszeniu SPORT PLUS, 

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

tytuł zadania: Aktywnie ze Sport Plusem 

udziela się dotacji w wysokości 10 000 zł, 

 

d) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „JEDYNKA”, 

adres: Szkoła Podstawowa nr 1. ul. Słowackiego 2,  

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, 

tytuł zadania: Zabawa z piłką nożną 2020 

udziela się dotacji w wysokości 10 000 zł, 



§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 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 2019r. poz. 688 z późn. zm.).  

 

 

Burmistrz 

/-/ Jacek Kowalski 

 

 


