
Zarządzenie Nr 69/2012 
Burmistrza Miasta Mława 
z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

 
w sprawie wyłonienia organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert w zakresie 

pomocy społecznej - pomocy najuboższym  w 2012 r.  
 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust 2 pkt. 1 oraz rozdziału 2  ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr LI/531/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 9 listopada 
2010r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Mławy  
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na lata 2011-
2015, Zarządzenia  Nr 55/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2.04.2012 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym  
w 2012 r.; Zarządzenia Nr 66/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012 r.  
w sprawie przyjęcia procedury oceny ofert  w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie pomocy społecznej – pomocy najuboższym w 2012 r. oraz w sprawie 
przyjęcia składu komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert, zarządzam co następuje: 

 
§ 1 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
wyrażonym  na posiedzeniu w dniu  25 kwietnia 2012 r., postanawiam udzielić na realizację 
zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym w 2012 roku 
następujących dotacji: 
 

1. Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie 
Zadanie: Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej z miasta Mławy oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez wsparcie żywnościowe  
Kwota dotacji: 5 000 zł 

2. Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie  
Zadanie: Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym  
Kwota dotacji: 3 500 zł 

 
§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Burmistrza Miasta  
d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

   Sławomir Kowalewski 
 
Burmistrz Miasta Mława 


