ZARZĄDZENIE Nr l8l20l2
Wójta Gminy Roźwienica
z dniz 02 majz 2012r,

w
rozstrłgnięcia II ań.l,(łte7o konkursu ofert na realizację
-sprawie''"
zadań
publicznych w 2012 roku ptzez organiiacje po"orrądor"
oro, irr" uprawnione
podmiaty prowadzące działalnośćpĄtku pLblicznego
lu dzuiińe wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej
Na podstarł'ie art 30 ust. 1 ustawy Z dnia 8 marca 1990
r o samorządzie
gminnym (tj. Dz.I]. z 2OO1t., Nr 142, poz' 1591 , pdło.
ń.j; *.' 4 ust. 1, alt. 5
ust.2, pk1 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o a'iułulnos"i pó'yk-u publiczrego i
o wolontaiiacie Q't' Dz' U. z 2010r. j'l-r 234, poz. 1536
z pó^:;;'); an'227 Dsl' 1,2
ustawy.z dnia 27 sierpnia 2009 r o
1Dz. i.22009 r, Nr 15i,
po
z późn. zn')oraz UchwĄ !1ag1c-!luUlicmyctr
Nr
91D(ylŻ011R;dy Gmln'R;źwienica
'z.1240
19 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia
:
,piog';u wspoĘracy cminy
Roźwienica z orę1nlzacjami pozarządowymi i poa-lotuńi wymienlonymi
w a:t.:
ust.3 ustawy z dnla 24 kwietnia 2003 roku działalności
poąłń publicmego i o
wolontariacie na 2012 rok',

fui

zarządzam, co następuje:

t.

! { 9niĘ
,ff:!:'r-:-

przeprowadzonego postępowania kon_krrrsowego, ogłoszonego
Nr 15 20 j 2 Wójta Grniny Rozwienica z dnia 06"Ńe-Lria 20l2
roku,
dol(onuje slę rozstzygnjęcia ofu anego konlr_ursu ofen i pou
ierza się wykonanie
zadania publicznego wraz z udzieleJel Agtacji nu nn-ro*urri..y"go
reatizacji
podmiotowi wymienionemu w Załącmiku Nr 1 do niniejs r"go

rłĄr"riu'

$

2. Szczegółowe prawa i obowiązki stron okeś]onezostaną w umowie.

$

3. Zarz^dzenie podlega podaniu

5

4. Zarzt.ęyri"

-

do publicmej wiadomości poprzez:
opublikowanie w Biuletynie Informacji pubiicznej,
opublikowanie na stronie intęmetowej Gminy RoŹwienica,
umieszczenie na tabiicy ogłoszeń Urzędu Gminy Roźwienica.

-chodzi

w zycie z dniem podpisania.

inŁ 'lDh\h. Xol!iński

Załaszńk Nr
do Zarzadzenia

1

Nr 18/2012

wójta Gminy Roźwienica
z dni^ 02

majazll2t.

W ZAKRESIE WSPIERĄNIA I L,ToWSZECI IIANIA KIjLTI]RY
Iołota przyznanych dotacji ogółem _ 27.000,00 zł

Lp.

NAZWA
PODIflOTU/ADRES

Klub Spońowy
''Błękitni''
Rudołowice
37-565 Roźwienica

NUMER I NAZWA ZADAMA

FIZYCZNEJ

KWOTA
PRZYZNANEJ
DOTACJI

Nr 2/12 - ,,Szkolenie sportov/e,
doskonalenie uzdolnień i
sprarłmościfrzycmej dzieci i
młodzieŹy z terenu gminy
Rońłienica w piłce nożlej w
miej scowości Rudołowice''

27 .0C)0

'inż'

Tonąst Kotiństłi

