
Uchwała Nr J.< 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia . . . . ^ M 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2018 poz. 995 ze zm.), Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVI/268/2018 z dnia 

5 października 2018 roku został przyjęty Program Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, w związku z postanowieniem rozdziału VII ust. 1 i 4 

załącznika do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 49/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co 

następuje: 

§1 
W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków dotyczących 

realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, udziela się dotacji: 

Zadanie nr 1: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach 

sportowych, w tym organizacja obozów sportowych i wyjazdów szkoleniowych": 

1. Klubowi Pływackiemu „Płetwal Mława", ul. Kopernika 38, 06-500 Mława -

„ Współzawodnictwo sportowe zawodników" - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych); 

2. Klubowi Pływackiemu „Płetwal Mława", ul. Kopernika 38, 06-500 Mława - „ Obóz sportowy" -

2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych); 

3. Mławskiemu Centrum Sportów Walki, ul. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława - „Organizacja 

obozów sportowych i wyjazdów szkoleniowych " - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych); 

4. Gminnemu Klubowi Sportowemu „Korona" Szydłowo, ul. Szkolna 2a, lok. 6, 06-516 Szydłowo 

- „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach 

sportowych, w tym organizacja obozów sportowych i wyjazdów szkołeniowych"- 2 000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych); 

5. Klubowi Sportowemu „Zawkrze Mława", Al. Piłsudskiego 33A, 06-500 Mława - „Szkolenie 

i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach szczebła powiatowego, 

wojewódzkiego i ogólnopolskiego w sekcji łekkiej atletyki a także transport zawodników na 

imprezy sportowe w sekcji piłki siatkowej, piłki ręcznej i lekkiej atletyki"- 12 500,00 zł (słownie: 

dwanaście tysięcy pięćset złotych) 



6. Klubowi Sportowemu „Akademia Piłkarska Nazar", ul. Kard. Wyszyńskiego 2, 06-500 Mława 

„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci w piłce nożnej, w tym organizacja turniejów 

piłkarskich i wyjazdów sparingowych " - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych); 

Zadanie nr 2: „Organizacja imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, 

wojewódzkim i ogólnopolskim: 

1. Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Mławie, ul. Piłsudskiego 33a, 

06-500 Mława - „ Upowszechnianie sportu szkolnego. Sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży 

w różnych dyscyplinach sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich" ~ 14 000,00 zł (słowie: czternaście 

tysięcy dziewięćset złotych); 

2. Klubowi Pływackiemu Płetwal Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława - „Mławska Liga 

Pływacka ~ edycja VII" - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); 

3. Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Krótka 3a, 09-402 Płock -

„XMistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej - Rekiny Futbolu 2019" - 3 000,00 zł (słownie: trzy 

tysiące złotych). 

4. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „ Mławianka", ul. Kopernika 38, 06-500 Mława -

„ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku" - 5 400,00zł (słownie: pięć tysięcy 

czterysta złotych) 

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów cywilno - prawnych z wyżej wymienionymi 

organizacjami. 

§2 

Zarząd Powiatu Mławskiego: 


