Zarządzenie Nr 18/2010
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w 2010 roku w
Gminie Celestynów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie
Gminy Celestynów.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 266/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 grudnia 2009 r. w
sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Celestynów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok
2010”, zarządzam:
§1
1. Dokonuję końcowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego
Zarządzeniem Nr 7/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 28 stycznia 2010 roku w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Celestynów.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz
z kwotami dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.
§2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Celestynów, Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Celestynów.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się p.o. Kierownika Referatu Promocji i Informacji.
§4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Celestynów
/-/ mgr inŜ. Stefan Traczyk

Załącznik
do Zarządzenia Nr 18/2010
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 11 marca 2010 r.

Lista organizacji, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym
Lp.
1.
2.

Nazwa oferenta
Celestynowski Klub Sportowy
„Wrzos”
Regucki Klub Sportowy „Bór”

Nazwa zadania publicznego
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu
SUMA

Przyznana
dotacja
40 000,00 zł
30 000,00 zł
70 000,00 zł

