ZARZĄDZENIE NR 237/2013
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 18 stycznia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Walim w 2013 roku.
Na podstawie art. 30 ust. l i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 , póz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku
z Uchwałą Nr XXI/119/2012 Rady Gminy Walim z dnia 28 września 2012 r. w sprawie rocznego Programu
Współpracy Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2013 rok, zarządzam, co następuje:
§ 1. 1.Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2013 roku, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej
zawartą w protokole z dnia 18 stycznia 2013 r. 2.Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Warunkiem zlecenia realizacji zadania i przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie pomiędzy
zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana, umowy o realizację zadania z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym dostosowanym do
kwoty przyznanej dotacji.
§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Walim, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Walim.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Walim.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
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Uzasadnienie
Potrzeba ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert wynika z konieczności realizacji Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.
zm.) i informowania o rozstrzygnięciu zgodnie art.15 ust. 2h i 2j.
Otrzymują:
- Skarbnik Gminy Walim
- Referat Organizacyjny

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: HXTDE-TWAXD-EAHZI-ILEJZ-OXWWD. Podpisany
Strona 1

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 237/2013
Wójta Gminy Walim
z dnia 18 stycznia 2013 roku

OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2013 r.
Środki w kwocie 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) zapisane w Uchwale
budżetowej na rok 2013 jako środki na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury
fizycznej i sportu, po rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert w dniu 18 stycznia 2013 r.,
przyznaję następująco:
Nr
oferty
1

Nazwa oferenta
Uczniowski Klub Sportowy
,,Orlik,,

3

Powiatowe Zrzeszenie LZS ,,Ziemia
Wałbrzyska,,

4

Ludowy Zespół Sportowy
,,Sudety,, Dziećmorowice

5

Klub Sportowy ,,Walim,,

Tytuł zadania
publicznego
Realizacja powszechnych
zajęć rekreacyjnosportowych dzieci i
młodzieży w zakresie
piłki nożnej i
modelarstwa
samochodowego RC
Powiatowy Turniej Piłki
Nożnej ,, Piłkarska Kadra
Czeka,,
Rozgrywki piłkarskie
OZPN W-ch.
Zajęcia z zakresu piłki
nożnej B klasy

Wysokość
dofinansowania
11.000,00 zł

1.000,00 zł

26.500,00 zł
21.500,00 zł

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
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