
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr B.0050.17.2022 

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji 

wspierającej realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie: 

 - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

- turystyki i krajoznawstwa; 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

 

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 

1038, 1243, 1535, 2490) oraz Uchwały Nr XLV/416/21 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 

dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2022 roku,  

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dokonuje się rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert oraz ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań 

publicznych w 2022 roku w zakresie: 

-  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  oraz rozwoju    

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

- turystyki i krajoznawstwa; 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

  zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania Przyznana 

kwota dotacji 

1. Ożarowskie Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym im. 

Jana Pawła II 

Wyrównywanie szans 

osób niepełnosprawnych 

szansą na lepsze jutro 

 

95 000,00 zł 

2. Rowerowy Klub Sportowy im. 307 

Dywizjonu Myśliwskiego Nocnych 

„Lwowskich Puchaczy” 

Nocni Puchacze 2022  

5 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie Strasna Zaba Kulturalna Przestrzeń 20 000,00 zł 

 

4. Stowarzyszenie Ożarowski 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Aktywni ożarowscy 

seniorzy 

19 000,00 zł 

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych. 



§ 3 

 

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim. 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
                               BURMISTRZ 

 

                                         /-/ Paweł Kanclerz 

    

                                       


