
ZARZĄDZENIE NR 425/2022 
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

z dnia 17.02.2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
w 2022 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), oraz 
uchwały Nr XXXVI/292/2021 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 18 
listopada 2021 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 2022 rok’' Burmistrz Miasta Maków 
Mazowiecki zarządza, co następuje:

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

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 412/2022 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 
3 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w 2022 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu.

2. Na realizację zadań publicznych, o których mowa w ust. 1 przyznaje się dotację 
w wysokości 160.000,00 złotych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 
i sportu, w tym:
a) Miejski Klub Sportowy „Makowianka” - na zadanie „Szkolenie zespołów seniorów, 

juniorów, trampkarzy, młodzików i orlików w piłce nożnej” - 110.000 złotych,
b) Ludowe Stowarzyszenie Sportów Siłowych „START” - na zadanie „Szkolenie 

młodzieży uzdolnionej sportowo w podnoszeniu ciężarów” - 20.000 złotych,
c) Lekkoatletyczny Klub Sportowy - na zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży 

uzdolnionej w lekkiej atletyce” - 18.000 złotych,
d) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Macovia” na zadanie "Szkolenie młodzieży 

uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej chłopców i tenisie stołowym” - 5.000 złotych, 
e) Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate na zadanie „Propagowanie sportu wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez dyscyplinę karate”- 4.000 złotych
f) Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej na zadanie „Sport to 

zdrowie. Imprezy sportowe w Makowie Maz. w 2022 r” - 3.000 złotych.

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

na rok 2022.
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 i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim. A
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