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ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 

Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
z dnia  31.01.2014r. 

w sprawie: rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych 

Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej  w 2014 r. 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.               

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.    

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), „ Programu 

współpracy Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z organizacjami pozarządowymi oraz  

podmiotami  wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                

i o wolontariacie w roku 2013 " przyjętym uchwałą Nr XXXII/275/2013 Rady Gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce  z dnia 28.11.2013 r. oraz Zarządzenia Nr  3/2014 Wójta Gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce  z dnia 02.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 

terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w roku 2014, Zarządzenia Nr 1/2014 Wójta Gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 02.01.2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, oraz 

Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 02.01.2014 r., w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w zakresie wspierania  i upowszechniania 

kultury fizycznej oraz ustalenia treści regulaminu Komisji Konkursowej. 

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce ustala,  co następuje: 

§1 

Z budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce udziela się dotacji celowych na dofinansowanie 

zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej , zgodnie z § 2 na kwotę ogólną  55 000 zł. 

§2 

Wykaz ofert oraz realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych                   

z dziedziny kultury   fizycznej    rozpoczynających   się   od   dnia   31.01.2014  roku. 

1.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miejscowości 

Igołomia, Zofipole, Koźlica, Odwiśle, Tropiszów, Pobiednik Mały, Pobiednik 

Wielki –przeznaczono  dotację  w  kwocie  30. 000,00 złotych    -    KS „Wiarusy " 

Igołomia 

2.Wspietranie i upowszechnianie   kultury   fizycznej na   terenie  miejscowości 

Wawrzeńczyce, Złotniki, Stręgoborzyce, Wygnanów, Dobranowice, Żydów, 

Rudno Górne - przeznaczono dotację  w kwocie 25.000,00  złotych  -                       

KS„Wawrzynianka” 



§3 

Środki  na  realizację  Zarządzenia znajdują  pokrycie  w  budżecie Gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce. 

§4 

Powyższe Zarządzenie jest podstawą do zawarcia umowy pisemnej ze Zleceniobiorcą, 

którego oferta została wybrana w konkursie. Wzór umowy, zgodny z Rozporządzeniem 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego 

wzoru  umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru  sprawozdania z 

wykonania tego  zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25 z późn.zm.), stanowi Załącznik Nr 1 

do niniejszego Zarządzenia. 

 

§5 

Wzór sprawozdania z wykonania zadania, zgodny z Rozporządzeniem Ministra  Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru  

umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru  sprawozdania z wykonania 

tego  zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25 z późn.zm.), stanowi Załącznik Nr 2 do 

powyższego Zarządzenia. 

§6 

Dla niniejszego Zarządzenia w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu 

odwołania. 

§7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                                                                                             /-/ mgr Józef Rysak 

 

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
 


