
ZARZĄDZENIE NR 683/191/17
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Mińsku Mazowieckim w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 i z 2017 r. poz. 730) oraz art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 5 ust. 4 pkt 2 oraz 
art. 15 ust. 2 g, ust. 2 h, ust. 2 j w zw. z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573) - zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Mińsku Mazowieckim w 2017 roku, które będzie 
realizowane przez:

1) Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego z siedzibą w Mińsku Mazowieckim – zadanie pod nazwą: 
Publikacja 25 Tomu Rocznika Mińskomazowieckiego - dofinansowane na kwotę 17.600,00 zł;

2) Stowarzyszenie „Niezależna Inicjatywa Kulturalna" z siedzibą w Mińsku Mazowieckim – zadanie pod 
nazwą: Rockowy dzień festiwalu 4M – Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki - dofinansowane na kwotę 
76.000,00 zł;

3) Mińskie Towarzystwo Muzyczne z siedzibą w Mińsku Mazowieckim – zadanie pod nazwą: Organizacja 
koncertów Festiwalu 4M - dofinansowane na kwotę 30.000,00 zł;

4) Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Ścieżki Nieskończoności” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim – 
zadanie pod nazwą: Festiwal 4M Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki - dofinansowane na kwotę 
76.000,00 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 podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski
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