Zarządzenie Nr 7 /2019
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 14 stycznia 2019 roku
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ppkt 19, art. 26, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), a także Uchwały
Nr XLIX.562.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Gminy Miasto Pruszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019, zarządzam co następuje:
§ 1.

Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań
publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w roku 2019 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa z rocznika 2000
i młodsi, w różnych dyscyplinach sportu.
§ 2.
Wyniki konkursu określa załącznik do Zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa oraz na stronie internetowej
www.pruszkow.pl

Prezydent
Miasta Pruszkowa
Paweł Makuch

Załącznik do Zarządzenia Nr 7 /2019
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 14 stycznia 2019 roku

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
Obszar: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Rodzaj zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa z rocznika 2000
i młodsi w różnych dyscyplinach sportu:

L.p.

Nazwa oferenta

Dyscyplina sportu

1.

UKS Gladiatorzy

wrotkarstwo

2.

UKS Kata

judo
piłka nożna chłopców

3.

proponowana kwota
dotacji na 2019 rok
[zł]
9.000,00
27.300,00
546.000,00

MKS ZNICZ
4.

piłka ręczna

33.000,00

5.

akrobatyka

18.000,00

6.

MKS PRUSZKÓW

7.

koszykówka chłopców

140.000,00

koszykówka dziewcząt

26.000,00

Pływanie

90.000,00

8.

UKS KAPRY ARMEXIM

9.

PKS Legion Pruszków piłka nożna

10.
11.

UKS Czerwone Smoki
judo i jujitsu
Toshi
piłka siatkowa dziewcząt i
UKS Ósemka
chłopców
ŁĄCZNIE:

35.000,00
0,00
0,00
924.300,00

UKS Czerwone Smoki Toshi oraz UKS Ósemka nie otrzymały wymaganej liczby
punktów podczas oceny merytorycznej.

