
ZARZĄDZENIE Nr 302/88/15 
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 22 grudnia 2015 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w Mińsku Mazowieckim w 2016 roku. 

Na podstawie Zarządzenia Nr 268/79/15 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 
19 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Mińsku 
Mazowieckim w 2016 roku - zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Mińsku Mazowieckim w 2016 
roku, które będzie realizowane przez: 

1. Miejski Szkolny Związek Sportowy - zadanie pod nazwą „Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu" dofinansowane na kwotę 35 000,00 zł, 

2. Hokejowy Klub Sportowy Mińsk Mazowiecki - zadanie pod nazwą „Szkolenie 
dzieci i młodzieży w zakresie jazdy na łyżwach i rolkach wraz z organizacją 
imprez łyżwiarskich i rolkowych" dofinansowane na kwotę 12 000,00 zł, 

3. Mińskie Towarzystwo Szachowe - zadanie pod nazwą „Organizacja 
i przeprowadzenie cyklu turniejów szachowych" dofinansowane na kwotę 

4 000,00 zł, 
4. Mińskie Towarzystwo Szachowe - zadanie pod nazwą „Organizacja 

i przeprowadzenie turniejów szachowych dla przedszkolaków" dofinansowane 
na kwotę 4 000,00 zł, 

5. Miński Klub Biegacza „Dreptak" - zadanie pod nazwą „3. JESIENNE GRAND 
PRIX MIŃSKA MAZOWIECKIEGO W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH" 
dofinansowane na kwotę 5 000,00 zł, 

6. Klub Sportowy Atletic - zadanie pod nazwą „Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu" dofinansowane na kwotę 5 000,00 zł, 

7. Uczniowski Klub Sportowy „PIĄTKA"- zadanie pod nazwą „Szkolenie dzieci 
i młodzieży oraz organizacja turnieju piłkarskiego sezonu 2015/2016" 
dofinansowane na kwotę 6 000,00 zł, 

8. Stowarzyszenie „Dwie Jedynki"- zadanie pod nazwą „Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu" dofinansowane na kwotę 1 O 000,00 zł, 

§ 2. 
Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, 
3) na stronie internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki. 

§ 3. 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Promocji, Kultury 

i Sportu. 
§4. 

Kierownik Wydziału 
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