
Zarządzenie Nr 7 l2010
Wójta Gminy Roźwienica

z dnia 16 marca 2010 roku.

w sprawie: ro7strxygnięcia otl)artego konkursu ofert n& realizację zadań publicznych
w 20I0 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione

podmioty prowad7,ące d7iałalność pożytku publicznego

Na podstawie ań. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym
(t.j'Dz.UzŻ001 r.Nr142'pozI59I);art.4ust. 1pktl3'14iart.5ust.4pkt1ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poży.tku publicznego i o wolontariacie ( Dz' U.
z 2003 r. Nr 9ó, poz. 873 z późn. zm.); art. 22I ust. 1,2 ustawy z dnia 27 .08.2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr l57 poz. 1240) oraz Uchwały
Nr 266 /XXX/ 2009 Rady Gminy Roźwienica z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Gminy RoŹwienica z organizacjami Pozarządowymi w roku 2010.

zalządzam, co następuje :

$1

W wyniku przeprowadzenia procedury otwańego konkursu ofert powierza się wykonanie
zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji podmiotom
wymienionym w Załączniku Nr l do niniejszego zarządzenia.

s2

Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone Zostaną w umowach.

$3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronach
BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy RoŹwienica.

$4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

wÓJT
w Roź

ffi-,ru"r,oru,



Lp. WYBRANY PODMIOT
REALIZUJĄCY ZADANIE

1 Ludowy Klub Spotlowy
..Babiś _ Syrenka" Rozwienjca

Ż' Ludowy Klub Spońowy
,,Blękilni" Rudolowice

3. Klub Spońowy Węgierka

4. Ucniowski Klub Sponowy
,'Sokół'' Tyniowice

5. UczniowskiKlubSportowY
..Dragon" Rudolowice

6. Uczniowski Klub Sportowy
,,Feniks'' Węgierka

NAZWA ZADANIA

Upowszechnianie kultury
ftzycznej isportu z zakresu

dzialalności szkoleniowej dzieci i

młodzieży z terenu gminy
Rozwienica w pilce nożnej w
miej scowości Roźwienica''

Upowszechnianie kultury
ftzycznej isportu z zakresu

działalnoŚci szkoleniowej dzieci i

młodzieŻy z terenu gminy
Rozwienica w pilce noŻnej w
miejscowości Rudołowice

Upowszechnianie kultury
ftzycznej i spońu z zakręsu

dzialalności szkoleniowej dzieci i

młodzieŻy z terenu gminy
Roźwienica w pilce noŻnej w

miejscowości Węgierka

Z zakresu działalności
szkoleniowej dzieci i rnłodzieży w

piłce noŹnej. siatkowej.
lekkoatletyce przy Szkole

Podstawowej w miejscowości
Tyniowice

Z zakresu dziaIalności
szkoleniowej dzieci i młodzieży w

pilce nożnej. siatkowej.
lekkoatletyce przy Szkole

Podstawowej w miejscowości
Rudołowice

Z zakresu dzialalności
szkoleniowej dzieci i młodzieŹy w

piłce nożnej. siatkowej.
lekkoatletyce przy Zespole Szkół

w Węgierce

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 7/20I0
Wó jta Gminy Roźwienica
z dnia 16 marca 2010 r.

KWOTA
PRZYZNANEJ

DOTACJI
(w zł)

90 000

26 000

22 000

5 000

3 500

3 000



1.

8.

Ucniowski Klub Spońowy

',Hektor'' Roźwienica

Stowarzyszenie Miłośników
Tradycj i Ludowych ,,Familia"
Rudołowice

Stowarzyszenie Kół Gospodyń
Wiejskich Gminy RoŹwienica

Z zakesu działalności 5 000
szkoleniowej dzieci i młodzieży w
piłce nożnej, siatkowej,
lekkoatletyce przy Zespole Szkół
w Rożwienicy

Rozwijanie kultury ludowej , 12 500
zwyczajÓw i obrzędów ludowych''

Z zakresu organizacji imprez 20 000
kulturalnych na terenie gminy
Roźwienica maj ących na celu
promocję gminy

9.


