
Zarządzenie Nr 13/2011 

Burmistrza Karczewa 

z dnia 3 lutego 2011 roku  
 

w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury 

fizycznej i sportu w 2011 roku – piłka nożna i tenis stołowy  

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

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zarządza się, co 

następuje:  

 

 § 1. 1. Przyjmuję ofertę: 

a) Ludowego Klubu Sportowego „Mazur-Karczew” z siedzibą w Karczewie przy ul. L. i J. 

Trzaskowskich  1 dot. realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 roku – piłka 

nożna i tenis stołowy:  I  organizacja zawodów „Małe Euro”; 

b) Ludowego Klubu Sportowego „Mazur-Karczew” z siedzibą w Karczewie przy ul. L. i J. 

Trzaskowskich  1 dot. realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 roku – piłka 

nożna i tenis stołowy: II:   a) przygotowanie dzieci do rozgrywek ligowych orlików i młodzików w 

piłce nożnej; b) przeprowadzenie rozgrywek w piłce nożnej dzieci i młodzieży, c) organizacja i 

szkolenie młodzieży, w tym piłki nożnej młodzieżowej i seniorów, dla terenów miasta  Karczewa; 

d) przygotowanie młodzieży do rozgrywek ligi mazowieckiej. 

               2. Udzielam dotacji: 

a) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Mazur-Karczew” na realizacje zadań publicznych z zakresu 

kultury fizycznej i sportu w 2011 roku – piłka nożna i tenis stołowy: I w wysokości 10 100,00 zł; 

b)  Ludowemu Klubowi Sportowemu „Mazur-Karczew” na realizacje zadań publicznych z zakresu 

kultury fizycznej i sportu w 2011 roku – piłka nożna i tenis stołowy: II w wysokości 223 100,00 zł, 

z której 19 200,00 zł przeznacza się na najem Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie na 

przeprowadzenie zajęć sportowych. 

 

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

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karczewie; 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

3) stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karczewie. 

 

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty. 

 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 
 

        Burmistrz Karczewa 

         inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 
 

 

 


