Zarządzenie Nr 15/2011
Wójta Gminy Walim
z dnia 17 stycznia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o
charakterze poŜytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku
1.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
2. Art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami)
3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.z 2005 roku Nr264,poz. 2207)
4.Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Walim z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie programu
współpracy Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.
Wójt Gminy Walim zarządza, co następuje:
§1
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze poŜytku
publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności na:
– organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych szczególnie w zakresie piłki noŜnej
– propagowanie trzeźwych obyczajów poprzez organizowanie imprez sportowych i
okolicznościowych integrujących środowisko lokalne
– utrzymanie bazy sportowej z zapleczem socjalnym
– wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych
2. Zlecenie powyŜszych zadań nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na
sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację powyŜszych zadań stanowi
załącznik nr 2 do zarządzenia.
§2
Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 11 pkt 3 ustawy o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie.
§3
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. na stronie internetowej Gminy Walim;
2. w Biuletynie Informacji Publicznej;
3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Walim.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu.
§5
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

