ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2017
WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 listopada 2017 roku na realizację
zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. „Upowszechnianie sportu
w oparciu o infrastrukturę gminną” w Gminie Mysłakowice w 2018 roku.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm), w związku z art. 15 ust. 1, 2g, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 ze zmianami) oraz Uchwały Nr
XLIV/280/17 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30.10.2017 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na 2018 rok oraz art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyznaję dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Mysłakowice w 2018 roku
w zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku pt. „Upowszechnianie sportu w oparciu
o infrastrukturę gminną.” skierowanych do organizacji pozarządowychi innych podmiotów wymienionych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikami
do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Środki finansowe na realizację zadania zabezpieczone zostały w Uchwale Rady Gminy Mysłakowice nr
XLVII/301/17 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28.12.2017 r. w sprawie budżetu Gminy Mysłakowice na
2018 rok.
§ 3. Realizacja zadania zostanie powierzona na podstawie umowy o przyznanie dotacji, w której zostaną
określone warunki wykonania, kontroli i rozliczenia zadania publicznego.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Inwestycji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mysłakowice
Michał Orman

Id: E4330F5E-C4F9-4A7D-8A71-FA219D3432B6. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.117.2017
Wójta Gminy Mysłakowice
z dnia 28.12.2017 roku

Wykaz ofert na realizację zadań publicznych z zakresu realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w 2018 roku pt. „Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną” w Gminie Mysłakowice

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana
kwota dotacji
[zł]

Kwota przyznanej
dotacji [zł]

1.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe w Mysłakowicach

Upowszechnianie sportu w oparciu
o infrastrukturę gminną

61 000,00

61 000,00

2.

Ludowy Zespół Sportowy „POTOK”
KARPNIKI

Upowszechnianie sportu w oparciu
o infrastrukturę gminną

11 000,00

11 000,00

3.

Klub Sportowy ŁOMNICA

Prowadzenie drużyn piłkarskich
KS ŁOMNICA wraz z utrzymaniem stadionu
sportowego w Łomnicy

50 000,00

50 000,00

4.

ZHP Chorągiew Dolnośląska

Kierunek - Aktywność

4 400,00

4 400,00
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