
ZARZĄDZENIE NR 581/166/17
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci

i młodzieży w Mińsku Mazowieckim w 2017 roku

Na podstawie Zarządzenia Nr 553/157/16 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 2 grudnia 2016 roku 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na 
rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Mińsku Mazowieckim w 2017 roku – 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie działalności na 
rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Mińsku Mazowieckim w 2017 roku, które 
będzie realizowane przez:

1) Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok 
Dalej” – zadanie pod nazwą: „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży” dofinansowane na kwotę 34.500,00 zł.

2) Hufiec ZHP „Mazowsze” zadanie pod nazwą: „Harcerski wypoczynek” dofinansowane na kwotę 
12.000,00 zł.

3) Stowarzyszenie „Koniczynka”  zadanie pod nazwą: „Integracyjny konkurs plastyczny i gawędy „Ziemia 
Mińska pędzlem, słowem i światłem malowana” z cyklu „O czym szumią mazowieckie wierzby?” Moja 
Okolica - Moja Ojczyzna. dofinansowane na kwotę 4.500,00 zł.

4) Stowarzyszenie „Koniczynka” zadanie pod nazwą: XIII Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Wesołe Nutki” dofinansowane na kwotę 4.000,00 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski
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