
Zarządzenie Nr  141/2008
Burmistrza Karczewa

z dnia 07 listopada 2008 roku

w  sprawie:  przyjęcia  oferty  na  realizację  zadań  publicznych  w  zakresie  kultury  fizycznej  
                     i sportu w 2008 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  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  27  grudnia  2005  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 2005 roku Nr 264 poz. 2207) oraz 

uchwały Nr XVI/119/2007 z dnia 11 grudnia 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  2008  roku  i  zarządzenia  Nr  130/2008  Burmistrza 

Karczewa z dnia 03 października 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku - 1) organizacja turnieju piłki nożnej 

rocznika 95'; 2) udział szczypiornistek  w rozgrywkach  ligowych rocznika 92'   zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję ofertę: 

1. Ludowego Klubu Sportowego „Mazur – Karczew” z siedzibą przy ul. L. i J. Trzaskowskich 1, 05-480 

Karczew  w  celu  realizacji  zadań  publicznych  w  zakresie  kultury  fizycznej  i  sportu  

w 2008 roku dotyczących piłki nożnej: organizacja turnieju piłki nożnej rocznika 95';

2. Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Karczew” z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05-480 

Karczew  w  celu  realizacji  zadań  publicznych  w  zakresie  kultury  fizycznej  i  sportu  

w 2008 roku dotyczących piłki ręcznej: udział szczypiornistek  w rozgrywkach  ligowych rocznika 92'. 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

     Władysław Dariusz Łokietek


