Zarządzenie Nr 44/2012
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 7 maja 2012 r.
w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012
roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
1536) oraz § 7 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr 85/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” zarządzam, co
następuje:
§1
1. Dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem
Nr 29/2012 Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały odrzucone bądź 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, Kultury i Sportu.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów
/-/ mgr inż. Stefan Traczyk

Załącznik
do Zarządzenia Nr 44/2012
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 7.05.2012 r.
Lista organizacji, którym przyznano dofinansowanie
nazwa organizacji
Nazwa zadania

L.p

nr
oferty

1.

3

Fundacja Akademia
Popularyzacja piłki nożnej w środowisku
Młodego Piłkarza
wiejskim wśród dzieci w wieku 6-11 lat
Warszawa-Radść

18.000,00 zł

4

Regucki
Klub
Sportowy
„Bór” Popularyzacja piłki nożnej w środowisku
Regut, Pl. Św. wiejskim wśród młodzieży w wieku 12-18 lat
Floriana 1

21.000,00 zł

1

Fundacja „NaukaĆwiczę i gram w piłkę siatkową
Sport-Rekreacja”

7.500,00 zł

2.

3.

L.p

1.

nr
oferty
2

Lista organizacji, którym nie przyznano dofinansowania
nazwa organizacji
Nazwa zadania

Kwota
dofinansowania

Kwota
dofinansowania

Popularyzacja piłki nożnej w środowisku
Fundacja Akademia
wiejskim
poprzez
zorganizowanie
Młodego Piłkarza
-------------------ogólnodostępnego turnieju dla mieszkańców
Warszawa-Radść
gminy

