
ZARZĄDZENIE NR 16/2017
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz §1 uchwały NR XXI/165/2016 Rady Gminy 
Stanisławów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 
Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, oraz pkt. 35 i 36 ogłoszenia stanowiącego załącznik 
Nr 1 do zarządzenia nr 5/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem nr 5/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 
24 stycznia 2017 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz 
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób oraz promocji wolontariatu.

§ 2. Przyznać dotację w łącznej kwocie 67 000 zł dla Uczniowsko-Parafialno-Ludowego Klubu Sportowego 
"Tęcza" Stanisławów na wsparcie realizacji zadania pd nazwą: Organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie 
piłka nożna i organizowanie zajęć w dziedzinie karate.

§ 3. Niniejsze zarządzenie zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy 
Stanisławów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stanisławów.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stanisławów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

 

Wójt Gminy

Adam Sulewski
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Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2017

Wójta Gminy Stanisławów

z dnia 28 lutego 2017 r.

Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, na które została przyznana dotacja 
na 2017 r.

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania Kwota dotacji na 2016 r. 
(w zł)

1. Uczniowsko-Parafialno-Ludowy Klub 
Sportowy "Tęcza" Stanisławów

Organizowanie rozgrywek i zajęć 
w dziedzinie piłka nożna 
i organizowanie zajęć 
w dziedzinie karate

67 000 zł

Razem: 67 000 zł

Wykaz ofert w dziedzinie promocja kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz promocji wolontariatu, 
które nie spełniły wymogów formalnych

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania
1. LZS "Tęcza"Pustelnik" LZS PTS Tęcza Pustelnik - organizowanie rozgrywek 

i zajęć w piłce nożnej.
2. Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka 

Pustelnik
Program Stypendialny "Równe Szanse".
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