
ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań  

publicznych w 2021 r.  

 
Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się ofertę: 

1) Ludowego  Klubu  Sportowego  „Mazur Karczew” z siedzibą w 05-480 Karczew, ul. L. i J.  

Trzaskowskich 1  na  realizację  zadania  publicznego  w 2021 r. pn.: „Szkolenie sportowe  

dzieci  i  młodzieży,  które  powinny  być  z   terenu    Miasta    Karczew    realizowane   w  

szczególności   poprzez:  organizowanie i prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie  

obozów   i   zgrupowań   sportowych, organizowanie   i   udział   w   zawodach   w  ramach  

współzawodnictwa   sportowego   /prowadzonego  przez  odpowiednie okręgowe i krajowe  

związki/, udział   w   innych   zawodach   i   turniejach   sportowych, organizowanie  zajęć,  

zawodów,  turniejów   oraz   imprez   sportowych  i  rekreacyjnych   o   zasięgu  lokalnym i  

ponadlokalnym” i udziela się dotację w wysokości 222 000,00 zł; 

2) Międzyszkolnego  Klubu  Sportowego  „Karczew”  z   siedzibą   w   05-480   Karczew,  ul.  

Bohaterów Westerplatte 55 na realizację zadania publicznego w 2021 r. pn.: „Wspieranie i  

upowszechnianie kultury fizycznej” i udziela się dotację w wysokości 37 000,00 zł; 

3) Stowarzyszenia  „W  stronę  słońca”  z  siedzibą  w  05-480 Karczew, ul. F. Bielińskiego 1  

    na realizację zadania publicznego w 2021 r. pn.: „Oferta na realizację zadania publicznego  

    nr 3. Prowadzenie świetlicy w Karczewie na rzecz dzieci z terenu Miasta i Gminy 

Karczew”  

    i udziela się dotację w wysokości 44 000,00 zł;  

4) Stowarzyszenia  Uniwersytet Trzeciego Wieku z  siedzibą  w  05-480 Karczew, ul.  Widok 

2 na realizację zadania publicznego w 2021 r. pn.: „Edukacja seniorów” i udziela się 

dotację w wysokości 22 000,00 zł; 

5) Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukówcu z siedzibą w 05-480 Karczew, Łukówiec 4a na 

realizację zadania publicznego w 2021 r. pn.: „Karczew – gmina folklorem oczarowana” i 

udziela się dotację w wysokości 15 000,00 zł; 

6) Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie z siedzibą w 05-480 Karczew, ul. Rynek 

Zygmunta Starego 35 na realizację zadania publicznego w 2021 r. pn.: „Prowadzenie 

strażackiej orkiestry dętej” i udziela się dotację w wysokości 20 000,00 zł. 

  

§ 2. Nie udziela się dotacji: 

1) Stowarzyszeniu   Polskich  Muzyków   Kameralistów   z   siedzibą   w   66-614   Skarbona,   

    Skarbona 4 na realizacje zadania publicznego w 2021 r. pn.: „Strefa sztuki”; 

2) Stowarzyszeniu   Polskich   Muzyków   Kameralistów   z   siedzibą   w  66-614   Skarbona,  

    Skarbona 4 na realizacje zadania publicznego w 2021 r. pn.: „Międzypokoleniowa  

    Akademia Muzyczna w Karczewie (3 edycje). 

 

§ 3. Informuje się, że na realizacje zadania publicznego w 2021 r. pn.: „Organizacja i 

udział w imprezach kulturalnych – przeglądy, imprezy jubileuszowe poprzez działania rozwijające 

więzi międzypokoleniowe”, nie wpłynęła żadna oferta. 

 



 § 4. Wyniki otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez ich zamieszczenie: 

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karczewie; 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karczewie. 

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Centrum Usług 

Wspólnych. 

 

 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

  

 

Burmistrz Karczewa  
  Michał Rudzki 

 
 

 


