ZARZĄDZENIE NR 10/2017
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 8 marca 2017 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz
art. 5 załącznika do Uchwały Nr XXI/111/2016 Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy
Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017
rok.

zarządza się co następuje:
§1. Akceptuję wybór ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie kultury
fizycznej, sportu i rekreacji przez kluby sportowe, dokonany przez Komisję Konkursową
powołaną na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Czernikowo Nr 8/ 2017 z dnia 24 lutego
2017 r.
§2. Wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie oraz podmiotów, którym zostało
przyznane wsparcie został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) istotnej
zmianie uległy podstawy i zasady finansowania z budżetowych jednostek samorządu
terytorialnego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
W wyniku obowiązków nałożonych w/w ustawą zachodziła potrzeba ogłoszenia
i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu
i rekreacji. W związku z ogłoszeniem konkursu Wójt Gminy Czernikowo powołał Komisję
Konkursową, która dokonała rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2017
roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w w/w zakresie.
Łączna kwota przyznanych dotacji: 70.000 zł.
W celu zaakceptowania prac Komisji koniecznym jest wydanie niniejszego
zarządzenia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2017
WójtaGminy Czernikowo
z dnia 8 marca 2017 r.

Lista podmiotów, których zadania zostaną sfinansowane w 2017 roku

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania
publicznego

1

LZS w Steklinie

Organizacja rozgrywek w
piłkę nożną

2

UKS „Olimpijczyk” Czernikowo

Szkolenie dzieci,
młodzieży i dorosłych
poprzez udział w
rozgrywkach ligowych,
turniejach piłki siatkowej

3

UKS Comets Mazowsze

Baseball, softball

4

LZS „VICTORIA” Czernikowo

5

UKS „ KOPERNIK” przy ZS w
Czernikowie

6

UKS Piątka w Osowce

Rozgrywki piłkarskie
drużyn LZS VICTORIA,
klasa A, kategoria Żak,
sezon wiosna jesień 2017
Jiu-jitsu szkolenie dzieci i
młodzieży
Szkolenie dzieci w zakresie
poprawy umiejętności gry
w piłkę nożną
Razem:

Kwota przyznana

17.500,00 zł

1.050,00 zł

12.300,00 zł

28.150,00 zł

5.000,00 zł
6.000,00 zł

70.000,00 zł

