Zarządzenie Nr 79/2007
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dn. 17.07.2007
w sprawie wyboru i dofinansowania ofert
w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Nr
VI/49/2007 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2007 roku oraz Zarządzenia Nr 62 /07 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31
maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zarządzam, co
następuje:
§1
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań
publicznych w 2007 roku powierzam wykonanie zadania i przyznaję dotacje następującym
organizacjiom:
1) Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Pułtusku w kwocie 27.000 zł (słownie:
dwadzieścia siedem tysięcy złotych) na zadanie: „Dostarczanie żywności dla najuboższej
ludności Unii Europejskiej 2007”,
2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko – Powiatowy w Pułtusku w kwocie 4.450 zł
(słownie: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) na zadanie: „ Wyleczyć podcięte
skrzydła”,
3) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy :JEDYNKA” w kwocie 15.450 (słownie:
piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) na zadanie „W zdrowym ciele zdrowy
duch”,
4) Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „JÓZEF” w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych) na zadanie: . „Odpowiedzialne i aktywne życie zadaniem każdego
człowieka”,
5) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko – Powiatowy w Pułtusku w kwocie 5.000 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych) na zadanie: „Gdy kartki gubi kalendarz”.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu
Miejskiego w Pułtusku
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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