
ZARZĄDZENIE Nr 33.2015

WÓJT A GMINY SOBKÓW

z dnia 4 marca 2015 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
zleconych przez Gminę Sobków z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

w 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 20 13r., poz. 594 z późno zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt. l, art. 11 ust. 2 i art. 13 w związku z art.
4 ust. I pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 t.j.z późno zm) oraz Uchwały Nr XI/I 19/201 I
Rady Gminy Sobków z dnia 18 listopada 20 II roku w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Gminy Sobków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 -2015 zarządzam, co następuje:

S I
l. Po zapoznaniu się z OpInIą Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr

24.20 15 Wójta Gminy Sobków z dnia 23 lutego 2015 r., dokonuję rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 17.2015 Wójta Gminy
Sobków z dnia 5 lutego 2015 r. na realizację zadań publicznych z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

2. Informacja o podmiotach, których oferty zostały wybrane w postępowaniu
konkursowym, wraz z kwotą przyznanej dotacji, stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.

S2
Ogłoszenie o wynikach konkursu publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Sobków,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sobków.

S3
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki
realizacji zadania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 33.2015
Wójta Gminy Sobków z dnia 04.03.2015 r.

Lp Nazwa i adres Nazwa zadania publicznego Kwota
podmiotu przyznanej

dotac.ii ( w zł)
l. Upowszechnianie kultury fizycznej 15.000,00

Stowarzyszenie Klub i sportu wśród społeczności lokalnej
Sportowy Nida w Gminy Sobków, ze szczególnym
Sobkowie uwzględnieniem udziału dzieci

i młodzieży w dyscyplinie sportowej
- piłka nożna:

l) prowadzenie szkolenia
sportowego dla dzieci,
młodzieży i dorosłych,

2) organizacja zawodów i
imprez sportowych,

3) uczestnictwo we
współzawodnictwie
sportowym: o charakterze
gminnym, powiatowym,
regionalnym i woiewódzkim.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej 5.000,00
Stowarzyszenie Klub i sportu wśród społeczności lokalnej
Sportowy Nida w Gminy Sobków, ze szczególnym
Sobkowie uwzględnieniem udziału dzieci

i młodzieży w dyscyplinie sportowej
- piłka siatkowa:

l) prowadzenie szkolenia
sportowego dla dzieci,
młodzieży i dorosłych,

2) organizacja zawodów i
turniejów sportowych,

3) uczestnictwo we
współzawodnictwie
sportowym o charakterze
gminnym, powiatowym,
regionalnym i wojewódzkim.

OGOŁEM 20.000,00
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