
Milanówek, 08 sierpnia  2013 r. 
 
 

 

Rozpatrzenie ofert konkursowych 

na realizację zadania publicznego w 2013 r. 
 

 

Zadanie VI - z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży 

w okresie od 10 sierpnia 2013 r. do 10 października 2013 r. 

 
I.  Złożono dwie oferty. Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne, wpłynęły w terminie określonym  

w ogłoszeniu, na obowiązującym wzorze oferty. W ofertach przedstawiono szczegółowy plan rzeczowy  

i finansowy zadania. Zakres zadania określonego w ofercie wpisywał się w zakres zadania określonego  

w ogłoszeniu.  
 

II. Komisja uwzględniając wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu, zaopiniowała pozytywnie obie oferty. 
 

III.  Po ocenie możliwości realizacji zadania przez organizacje pozarządowe i przedstawionej kalkulacji kosztów, 

uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na dane zadanie, Komisja postanowiła 

przyznać wsparcie finansowe oferentom: 
 

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej 

„DogTrekking” - Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację rekreacyjnej imprezy 

okazjonalnej na terenie Miasta Milanówka  

wnioskowało o kwotę 2 500,00 zł, otrzymało kwotę  2 500,00 zł. 

 

2. Klub Sportowy HARDONBMX TEAM 

„Edukacja poprzez sport – sposobem na spędzenie wolnego czasu w Milanówku” -  Upowszechnianie  

i popularyzacja sportu wyczynowego w środowisku lokalnym (jeżdżenie ekstremalnie na rowerze na 

skateparkach i chopkach ziemnych), zorganizowanie treningów sportowych dla członków klubu w celu 

poszerzenia swoich umiejętności oraz organizacja X Oficjalnych Mistrzostw Polski Dirt Jump MTBMX 

podczas Dnia Milanówka 8.09.2013 r.  

             wnioskował o kwotę 25 000,00 zł, otrzymał kwotę 22 500,00 zł. 

 

IV. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy na realizację proponowanych w ofertach zadań. 

V. W przypadku, gdy kwota przyznanej dotacji jest różna od wnioskowanej, należy potwierdzić możliwość 

realizacji zadania poprzez złożenie w Urzędzie Miasta w Milanówku (ul. Kościuszki 45), w Referacie Oświaty, 

zaktualizowanego w stosunku do przyznanej dotacji harmonogramu oraz kosztorysu realizacji zadania 

publicznego. 

 
 

    Z up. Burmistrza Miasta Milanówka 
                
 
    

    Ryszard Malinowski 
         Zastępca Burmistrza Miasta 


