
Zarządzenie Nr  22/2010 

Burmistrza Karczewa 

z dnia 18 marca 2010 roku 

 
w sprawie przyjęcia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie  

kultury fizycznej i sportu w 2010 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 późn. zm.), 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 z 

późn.. zm.), uchwały Nr XL/306/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku Rady Miejskiej w Karczewie 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami 

pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok, 

zarządzenia Nr 6/2010 Burmistrza Karczewa z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 

2010 roku zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuję ofertę: 

1. Ludowego Klubu Sportowego „Mazur-Karczew” z siedzibą przy ul. Ludwika i Jana 

Trzaskowskich 1, 05-480 Karczew dot. zadań z zakresu  piłki nożnej: organizacja zawodów 

„Małe Euro” - kwota 10 100 zł; 

2. Ludowego Klubu Sportowego „Mazur-Karczew” z siedzibą przy ul. Ludwika i Jana 

Trzaskowskich 1, 05-480 Karczew dot. zadań z zakresu  piłki nożnej: a) przygotowanie dzieci do 

rozgrywek ligowych orlików i młodzików w piłce nożnej; b) przeprowadzenie rozgrywek w 

piłce nożnej dzieci i młodzieży w sezonie 2009/2010 oraz 2010/2011 (runda jesienna); c) 

organizacja i szkolenie młodzieży, w tym piłki nożnej młodzieżowej i seniorów, dla terenów 

miasta Karczewa – kwota 203 900 zł; 

3. Ludowego Zespołu Sportowego „Rokola” z siedzibą przy ul. Zamkowej 36 Otwock Wielki, 05-

480 Karczew dot. zadań z zakresu piłki nożnej:  rozgrywki piłki nożnej dzieci, młodzieży i 

seniorów dla terenów wiejskich – kwota 33 500 zł; 

4. Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Karczew” z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 55, 

05-480 Karczew dot. zadań z zakresu piłki ręcznej: a) szkolenie i organizacja zajęć piłki ręcznej 

dziewcząt; b) udział w rozgrywkach wojewódzkich organizowanych przez Warszawski 

Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej; c) udział w zgrupowaniach i turniejach ogólnopolskich i 

międzynarodowych w piłce ręcznej d) przygotowanie młodzieży do rozgrywek ligi 

mazowieckiej – kwota 43 400 zł; 

5. Towarzystwa Sportowego „Meran” z siedzibą przy ul. Malborskiej 33, 05-400 Otwock dot. 

zadań z zakresu tenisa stołowego: a) organizacja turniejów tenisa stołowego dla dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych; b) rozgrywki ligowe w ramach Polskiego Związku Tenisa Stołowego; 

c) zajęcia sportowe w sekcji tenisa stołowego na terenie Gminy Karczew; d) reprezentowanie 

Karczewa w turniejach tenisa stołowego rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej oraz 

międzynarodowej – kwota 10 100 zł. 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Karczewa 

         Władysław Dariusz Łokietek 


