
Zarządzenie Nr 84/2007

Burmistrza Karczewa

z dnia 4 lipca  2007 roku

w sprawie: przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej 

                     i sportu w 2007 roku

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 

roku Nr 96 poz. 873), Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru 

umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 

z 2003 roku Nr 193 poz. 1891) oraz uchwały Nr V/24/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku Rady 

Miejskiej w Karczewie w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczew 

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 

publicznego w 2007 roku i zarządzenia Nr 39/2007 Burmistrza Karczewa z dnia 26 marca

 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

  w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję ofertę: 

a) Ludowego Klubu Sportowego „MAZUR-KARCZEW” z siedzibą ul. L. i J. Trzaskowskich 1, 

05-480 Karczew, w celu realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu 

w 2007 roku  dotyczących piłki  nożnej  –  przygotowanie  dzieci  rocznik  96  –  98  do  rozgrywek 

ligowych żaków oraz  przygotowanie  młodzieży rocznik  90  –  95  (dla  5  drużyn) i  seniorów do 

rozgrywek.

b) Międzyszkolnego Klubu Sportowego „KARCZEW” z siedzibą ul. Bohaterów Westerplatte 55, 

05-480 Karczew, w celu realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu 

w 2007 roku dotyczących piłki ręcznej.

c) Ludowy Zespół Sportowy „ROKOLA” z siedzibą przy ul. Zamkowej 36, Otwocku Wielkim,

 05-480 Karczew, w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 

roku dotyczących piłki nożnej - rozgrywki seniorów dla terenów wiejskich.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

        Burmistrz Karczewa

Władysław Dariusz Łokietek



PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji

rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie

kultury fizycznej i sportu w 2007 roku

W dniu 4.06.2007 roku odbyło się posiedzenie Komisji  rozpatrującej oferty na realizację 

zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku, powołanej przez Burmistrza 

Karczewa zarządzeniem Nr 35/2007 z dnia 16 marca 2007 roku.

Ofertę na   realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku 

złożyło trzech oferentów:

1. z zakresu zadań dotyczących piłki nożnej:  przygotowanie dzieci rocznik 96 – 98 do rozgrywek 

ligowych  żaków,  przygotowanie  młodzieży  rocznik  90  –  95  (dla  5  drużyn)  i  seniorów  do 

rozgrywek – Ludowy Klub Sportowy „MAZUR-KARCZEW” z siedzibą  przy

 ul. L. i J. Trzaskowskich 1, 05-480 Karczew;

2. z zakresu zadań dotyczących piłki ręcznej -  Międzyszkolnego Klubu Sportowego „KARCZEW” 

z siedzibą ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05-480 Karczew;

3. z zakresu zadań dotyczących piłki nożnej: rozgrywki seniorów dla terenów wiejskich – Ludowy 

Zespół Sportowy „ROKOLA” z siedzibą przy ul. Zamkowej 36, Otwock Wielki,

 05-480 Karczew.

Komisja  po  otwarciu  ofert  sprawdziła  zgodność  danych  zawartych  w  ofercie  z  wytycznymi 

zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.

Komisja po sprawdzeniu w/w stwierdziła:

1. Oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „MAZUR KARCZEW” dotycząca  przygotowania 

dzieci rocznik 96 – 98 do rozgrywek ligowych żaków oraz przygotowanie młodzieży rocznik

 90 – 95 (dla 5 drużyn) i seniorów do rozgrywek jest zgodna z wytycznymi zawartymi w w/w 

ogłoszeniu.

2. Oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy „KARCZEW” dotycząca realizacji zadań z 

zakresy piłki ręcznej jest zgodna z wytycznymi zawartymi w w/w ogłoszeniu.

3. Oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy „ROKOLA” na organizację rozgrywek seniorów 

dla terenów wiejskich jest zgodna z wytycznymi zawartymi w w/w ogłoszeniu.  

Komisja przyjęła oferty z zakresu zadań dotyczących piłki nożnej oraz piłki ręcznej.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

p. Ewa Kwasiborska – Przewodnicząca Komisji

p. Danuta Babik – członek Komisji;



p. Paulina Bieńkowska – członek Komisji


