
Zarządzenie Nr  147/2009 

Burmistrza Karczewa 

z dnia 16 października 2009 roku 

 
w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury 

fizycznej i sportu w 2009 roku – organizacja zajęć z zakresu piłki nożnej dla dzieci 

(rocznik 1999-2000) z terenu Gminy Karczew 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 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 XXXII/235/2009 z dnia 21 stycznia 2009 roku Rady Miejskiej w Karczewie w 

sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami 

pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok i 

zarządzenia Nr 129/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 02 września 2009 roku w sprawie ogłoszenia 

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

2009 roku – organizacja zajęć z zakresu piłki nożnej dla dzieci (rocznik 1999-2000) z terenu Gminy 

Karczew  zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Odrzucam ofertę:  

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

Trzaskowskich 1, 05-480 Karczew w celu realizacji zadań publicznych w zakresie kultury 

fizycznej i sportu w 2009 roku – organizacja zajęć z zakresu piłki nożnej dla dzieci (rocznik 

1999-2000) z terenu Gminy Karczew. 

2. Oferta złożona przez w/w oferenta nie spełnia wymogów formalnych, określonych w załączniku 

do zarządzenia Nr 129/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 02 września 2009 roku  w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury 

fizycznej i sportu w 2009 roku – organizacja zajęć z zakresu piłki nożnej dla dzieci (rocznik 

1999-2000) z terenu Gminy Karczew. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

         Burmistrz Karczewa 

            Władysław Dariusz Łokietek 


