Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/2016
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców
Józefowa w 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 pkt. 1
i ust. 2 oraz art. 13 ust. 3 i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz
w związku z § 5 ust.1 pkt. 7 oraz § 14 i § 15 załącznika do uchwały Nr 124/VII/2015 Rady Miasta
Józefowa z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy Miasta Józefowa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 - zarządzam, co następuje:

§1
1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie zarządzenia
Nr 162/2015 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 15 grudnia 2015 r., w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
wśród mieszkańców Miasta Józefowa w 2016 r.

2. Dofinansowanie na wsparcie realizacji zadań o których mowa w ust. 1 zaproponowano
podmiotom:
L.p. Nazwa i adres oferenta
1.

2.
3.

4.
5.

Rodzaj zadania

Kwota
dotacji w zł.
70 000
sportowych

Organizacja zajęć
w 2016 r . – pływanie
Organizacja zajęć sportowych
Uczniowski Klub Sportowy Victoria w 2016 r . – lekka atletyka.
Józefów, ul. Długa 44, 05-420 Józefów
Organizacja zajęć sportowych
w 2016 r . – koszykówka
Organizacja zawodów sportowych
– pływanie. IX Grand Prix
o Puchar Sprintu Victorii Józefów
Klub
Sportowy
Wimet
Józefów Podnoszenie ciężarów
ul. Słoneczna 15, 05-410 Józefów
Rozwój
tenisa
stołowego
Integracyjny Klub Rozwoju Tenisa w Józefowie – szkolenie i
Stołowego
współzawodnictwo
sportowe
ul. Wronia 13 m. 42, 05-420 Józefów
dzieci i młodzieży
Rozwój
tenisa
stołowego
w Józefowie – sport i rekreacja
osób niepełnosprawnych
Uczniowski Klub Judo Yuko Józefów Judo
ul. Długa 44, 05-420 Józefów
Klub Sportów Walki Bushi
Karate
ul. Warszawska 39, 05-400 Otwock

10 000
8 000
3 500

45 000
45 000

5 000

50 000
32 000

6.

7.

Stowarzyszenie
Wspierania
Edukacji
i Rodziny STERNIK
ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
Okręg Mazowiecki Polskiego Związku
Wędkarskiego
ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa

V Niepodległościowy Turniej
Piłki Nożnej 2016

3 000

Wędkarstwo i rozpowszechnianie
sportu wędkarskiego ze
szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży

5 000

RAZEM:

276 500

3. Podmioty, którym nie zaproponowano dofinansowania na wsparcie realizacji zadań o których
mowa w ust. 1:
L.p. Nazwa i adres oferenta
1.
Fundacja Sancti Iosephi
ul. Piotra Skargi 13, 05-420 Józefów
2.
Towarzystwo Sportowe Meran – Otwock
ul. Malborska 33, 05 – 400 Otwock
3.

Zadanie
III Bieg Wąskotorowy
Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i
sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
oraz dorosłych
Niezwyczajny Piknik

Fundacja Niezwyczajni
ul. Świderska 7a, 05 – 420 Józefów

4. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania pn. ”Szkolenie i współzawodnictwo
sportowe dzieci i młodzieży zamieszkałych w Józefowie w zakresie piłki nożnej” ogłoszone zostaną
w późniejszym terminie – po uzyskaniu od oferenta dodatkowych wyjaśnień w zakresie złożonej
oferty.
§2

1. Szczegółowe warunki realizacji dotacji zostaną określone w indywidualnych umowach zawartych
z podmiotami, o których mowa w § 1, ust. 2.
2. Środki na dotacje, o których mowa w §1, ust. 2 zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Józefowa
na rok 2016 – przyjętym Uchwałą Budżetową Nr 128/VII/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Sportu.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrza Miasta
/-/ inż. Stanisław Kruszewski
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UZASADNIENIE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
realizowanych przez organizacje pozarządowe odbywa się na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały w sprawie programu
współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
W wyniku ogłoszenia konkursowego wpłynęło 15 ofert, z czego dwie nie spełniły warunków
formalnych (§ 1, ust. 3, pkt. 1 i 2). Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej Burmistrz Miasta
Józefowa postanowił zlecić organizacjom realizację 11 różnych zadań, przeznaczając na ten cel łączną
kwotę w wysokości 276 500 zł.

3

