ZARZĄDZENIE NR 19/2018
WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE
z dnia 2 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 r.
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U z 2017 r.
poz. 1875 ze zm.) w związku z art.15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie ( Dz.U z 2018 r., poz.450) zarządzam, co następuje :
§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
fizycznej i sportu w 2018 roku. Cele zadania:
- organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
- udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego
- prowadzenie szkolenia i zajęć treningowych
- utrzymanie bazy sportowej
§ 2. Treść ogłoszenia o wynikach konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie opublikowane:
- poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wądroże Wielkie
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Wądroże Wielkie
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Elżbieta Jedlecka
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Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2018
z dnia 02 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT ZADANIA
PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FUZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2018

Lp.

1.

2.
3.

4.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Ludowy Klub Sportowy
„Rodło” Granowice
Ludowy Zespół Sportowy
„Budziszów Wielki”
„Wyrównać szansę „
Akademia Młodego
Piłkarza Budziszów Wielki
Uczniowski Klub
Sportowy „Olimp”
Gimnazjum w
Budziszowie Wielkim

„Organizacja przygotowań i udział w
lokalnych i ponadlokalnych imprezach
sportowych w piłce nożnej wraz z
utrzymanie bazy sportowej”
„Organizacja aktywnych form
wypoczynku”
„Organizacja aktywnych form
wypoczynku”
„Aktywność sportowa to sprawność
umysłowa”

RAZEM

Wysokość
przyznanych środków

45.000,00 zł
20.000,00 zł
28.000,00 zł
7.000,00 zł

100.000,00 zł

Oferty nr 1,2,3,4 złożone w otwartym konkursie ofert spełniają wymogi formalno-prawne
wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U z 2016 r. poz.1817) oraz ogłoszenia o otwartym konkursie ofert z dnia 9
lutego 2018 r.
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