Zarządzenie Nr 16/11
Wójta Gminy Złotów
z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z
zakresu zadań własnych Gminy Złotów realizowanych w 2011 r.
Na podstawieart.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust.1 pkt 5, 6, 13, 14, 16, art.
5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie 9Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się,
co następuje:
§1.1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r. ogłoszonego zarządzeniem
Nr 12/11 z dnia 24 stycznia 2011 r.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym
wraz z kwotą dotacji, stanowi załącznik nr 1
§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1 ust.2, określone są w budżecie Gminy
Złotów na rok 2011 w dziale : 926 –kultura fizyczna i sport
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy w Złotowie.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie
internetowej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 16/11
z dnia 21 lutego 2011 r.

Zał. Nr 1 zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
Lp.
1.

2.

3.

4.

Podmiot
Gminne Zrzeszenie
Ludowe Zespoły
Sportowe

Gminny Ludowy
Klub Sportowy
,,Krajna”
Miejski Ludowy
Klub Sportowy
,,Sparta”

Ludowy Klub
Sportowy
,,Drogowiec”

Zadanie
Szkolenie w zakresie piłki
nożnej oraz organizacja
rozgrywek w piłce nożnej oraz
turniejów i imprez sportowych
o zasięgu gminnym,
powiatowym
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród
dzieci, młodzieży i osób
dorosłych
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych poprzez wspieranie
organizowania szkoleń dzieci i
młodzieży oraz osób
dorosłych w różnych
dyscyplinach sportowych
Szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży w kolarstwie

Kwota
wnioskowana zł.

Kwota
przyznana zł.

55.000,-

55.000,-

64.260,-

41.000,-

10.000,-

7.000,-

4.000,-

2.000,-

