
Zarządzenie  Nr 34/2013 

Burmistrza Miasta Mława 

z dnia 19 marca  2013 r.  

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

w zakresie specjalistycznej  pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu  
oraz członków ich rodzin w 2013 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego   
i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Uchwały Nr LI/531/2010 Rady 
Miejskiej w Mławie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu 
Współpracy Miasta Mławy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego  
i o Wolontariacie na Lata 2011-2015, oraz Uchwały Nr XXIII/236/2012 Rady Miasta Mława  
z dnia 27 listopada 2012 r. w  sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Mława  
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2013, 
zarządza się do następuje: 
 
 

§ 1. 
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie specjalistycznej  pomocy  dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków 
ich rodzin w 2013 

 
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. 

Przyznanie środków finansowych w formie dotacji, na realizację zadań będących 
przedmiotem konkursu, o których mowa w § 1 ust. 1 podmiotom wyłonionym  
w postępowaniu konkursowym nastąpi odrębnym  zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława. 

 
§ 3. 

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

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Sławomir Kowalewski 
 

Burmistrz Miasta Mława 


