
ZARZĄDZENIE NR 83/2022 

BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA 

z dnia 29 września 2022 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego                    

w zakresie wspierania kultury fizycznej. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2g-2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§1 

1. Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 

zarządzeniem nr 76/2022 Burmistrza Raciąża z dnia 05 września  2022 roku na realizację 

zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej. 

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz 

z kwotami dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia. 

 

§2 

Środki na dotacje, o których mowa w §1 określone są w budżecie Gminy Miasto Raciąż na rok 2022 

w dziale 926 w rozdziale 92605 paragraf 2360. 

 

§3 

 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu 

dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym: 

1) w przypadku zmiany danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych                                              

do przygotowania umowy, należy złożyć oświadczenie oraz załączyć aktualny odpis                                 

z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. 

 

§5 

 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Raciąża; 

3) na stronie internetowej Miejskiego Raciąża www.miastoraciaz.pl. 

§6 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Raciąż. 

 

 



§7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta Raciąża 

 

                              /-/  Mariusz Jerzy Godlewski  



Załącznik do  

Zarządzenia Nr 83/2022 

Burmistrza Miasta Raciąża 

 z dnia 29 września 2022  r. 

 

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania 
Kwota udzielonej dotacji 

w złotych 

1 

 

 

    LKS „Błękitni” Raciąż 

Prowadzenie zajęć sportowych oraz 

organizowanie imprez sportowych i imprez 

o podobnym charakterze. 

 

           23 000,00 zł 

 

 

                      

Burmistrz Miasta Raciąża 

 

            /-/ Mariusz Jerzy Godlewski 


