
ZARZĄDZENIE NR 59/2019 
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

z dnia 10.05.2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
w 2019 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), oraz uchwały Nr 
IV/21/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 
zarządza, co następuje:

§1.
1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, 

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 
z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego.

2. Na realizację zadań publicznych, o których mowa w ust. 1 przyznaje się dotację 
w wysokości 25.00,00 złotych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym:
a) Stowarzyszenie Małe Księstwo Makowskie - na zadanie „III Teatralny Rynek 2019 

- 15.000 zł,
b) Towarzystwo Miłośników Ziemi Makowskiej - na zadanie „Orkiestra gra- warsztaty 

muzyczne i koncert” - 10.000 zł.

§2.
1) Środki na dotacje, o których mowa w § 1 ust 2, zostały zabezpieczone w budżecie 

miasta na rok 2019.
2) Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowach zawartych 

z podmiotami, których oferty zostały wybrane do realizacji zadania.

§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej, stronie internetowej www.makowmazowiecki.pl i tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.


