
BURi\{lSTR:, ROśNIEWIC
ul. Poznanska 5
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zdnia19 marca2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwańego konkursu ofert na wparcie realizacji zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art.30 ust. l ustawy zdnia &marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z20l7 r, poz. 1875 i2232;
z 2018 r. poz. 130) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwiętnia 2003 r. o działalności pozytku pub|icznego i o wolontariacie
(Dz. U. z2016 r. poz.1817 i 1948; z20|7 r. poz. 573 i l909) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wyniki otwaltęgo konkursu ofert na wparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury flzycznej, ogłoszonego Zarząd,zeniem nr 22l20l8 Burmistrza Krośniewic z dnia 15 lutego
2018roku wsprawie ogłoszęnia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych wzakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z zŃącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dnięm podjęcia,
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99-340 Krosri;ewii;e . wol łódzkie

Załącznik do Zarządzenia nr 41 l 20 l 8

Burmistrza krośniewic

z dnia 19 marca 20l8.r.

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW OT\ryARTEGO KONKURSU OF,ERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUSLICZNYCH

W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2018 Burmistrza Krośnięwic z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartęgo
konkursu ofęrt na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz óziałając na
podstawie ustawy zdnia24kwietnia 2003roku odziałalności poĄtku publicznego io wolontariacie (Dz. IJ. z2016r.
poz.l8l7 i 1948; z20l7 r. poz.573 i |909) i uchwĄ XXXIX/267||7 Rady Miejskiej w Krośniewicach zdnia
28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krośniewice zorganizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi wart.3ust.3ustawy odziałalności po4{ku publicmego io wolontariacie na 2018r.,
informuję, iż nawsparcie realizacji zadń publicntych w zakresię WSPIERAMA I UPOWSZECHNIANIA KULTURy
FIZYCZNEJ wpłynęły dwa wnioski:

1, Nazwa oferentów :

, Stowarzyszenienarzecz rozwoju dzieci i młodzieźry wiejskiej "Uśmiechnięte buzie" z siedzibąw Głogowej,

, Fundacja Abi z siedzibąw Woli Nowskiej.

2. Rodzaj zadania publicznego: ,,Tworzenie warunków do rozrłoju kultury fizycntej, w tym sportu, poprzęz organizację
i udział w zajęciach, zawodach".

3. Wysokość przyznanych środków publicznych i uzasadnienie wyboru:
,Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzięci imłodzieĘ wiejskiej "Uśmiechnięte buzie" zsiedzibą wGłogowej -

5000,00zł (słownie złoĘch: pięć tysięcy 00/100) - działazgodnie zustawą zdniaZłkwietnia 2003r. odziałalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U, z2016 t. poz. 1817 i 1948; z20l7 r. poz. 573 i 1909) oraz spełnia wymogi
formalne imerytorycznę określone wzałączniku do Zarządzenia nr22l20l8 Burmistrza Krośnięwic zdnia 15 lutego
2018 roku.

,Fundacja Abi z siedzibą w Woli Nowskiej * 5 000,00 zł (słownie złoĘch,. pięć tysięcy 00/100) - dziŃa zgodnie
z ustawą z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożl,tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2016 r.
poz. 1817 i1948; z20l7r. poz.573 i 1909) oraz spełnia wymogi formalnę imerytoryczrre okręślone wzałączniku do
Zarządzenia nr 22l20l8 Burmistrza Krośniewic z dnia 15 lutego 2018 roku.
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