
OGŁOSZENIE
 

2011-03-09

wyniku  otwartego  konkursu  ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 

na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)  informuję, że w wyniku
rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wybrano oferty złożone przez:

 
1)    Gminny Ludowy Klub Sportowy „Laskowianka” z siedzibą: 32-329 Bolesław, Laski ul. Leśna
       na realizację Zadania nr 1
oraz

2)    Stowarzyszenie „ORBITA” z siedzibą 32-332 Bukowno ul. Wiśniowa 14
       na realizację na Zadania nr 2

 

         

Nazwa zadania publicznego:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:

- promowanie dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, np. piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, badminton,

tenis stołowy, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży, zawody wędkarskie, w tym: zawody i otwarte turnieje

sportowe.

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży/preferowane stałe zajęcia o charakterze szkoleniowym.

 

Zadanie nr 1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w zakresie piłki nożnej oraz wędkarstwa lub lekkiej atletyki, siatkówki itp. poprzez

szkolenia oraz organizowanie lub uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, na rzecz mieszkańców Gminy, w tym:

- organizowanie lub udział w szkoleniach sportowych

- organizowanie lub udział we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy

- udział we współzawodnictwie sportowym poza granicami Gminy

- możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo - rekreacyjnych 

Zadanie nr 2 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w zakresie jednej (lub więcej) z przykładowych dyscyplin:  piłka nożna, piłka siatkowa,

koszykówka, piłka ręczna, badminton, tenis stołowy – realizowanych w oparciu o szkolną bazę sportową,

na rzecz dzieci i młodzieży szkół podstawowych i/lub gimnazjalnych z terenu Gminy, w tym:

- organizowanie lub udział w szkoleniach sportowych

- organizowanie turniejów, zawodów międzyszkolnych

 
Wysokość przyznanych środków publicznych:

na Zadanie nr 1 - 50.000,00 zł      (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 
na Zadanie nr 2 -   5.000,00 zł       (słownie pięć tysięcy złotych)

 
Uzasadnienie:
Oferty  złożone  przez w/w organizacje pozarządowe  spełniają wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o

konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych

przeznaczonych na ich realizację.  

 

Wójt Gminy Bolesław

mgr Ryszard Januszek
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