
ZARZĄDZENIE NR 101/B/2013
BURMISTRZA STRZEGOMIA

z dnia 9 kwietnia 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 15 ust 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Nr 79/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Strzegom z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, zarządza się co 
następuje: 

§ 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku, ogłoszonego dnia 4 marca 2013 r. 
zarządzeniem Burmistrza Strzegomia nr 61/B/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r. 

§ 2. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej zarządzeniem nr 72/B/2013 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych 
w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu w 2013 r., Burmistrz Strzegomia postanowił udzielić dotacji celowej na wsparcie 
realizacji zadań publicznych zgodnie z treścią załącznika do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Środki finansowe na realizację zarządzenia zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Strzegom na 2013 r. 
w rozdziale 92605. 

§ 4. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem 
Strzegomia a Oferentem. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Funduszy Europejskich. 

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Strzegomia

Zbigniew Suchyta
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/B/2013 

Burmistrza Strzegomia 

z dnia 9 kwietnia 2013 r. 

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku. 

Rodzaj zadania publicznego

Zadanie 1 „Organizacja w miejscowości Olszany systematycznych zajęć sportowych, 

mających na celu rozwój umiejętności sportowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży” 

Oferta Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość 
przyznanych 
środków 
(w zł)

1 Ludowy Klub Sportowy 
„Huragan” w Olszanach 

„Organizacja w miejscowości Olszany 
systematycznych zajęć sportowych, 
mających na celu rozwój umiejętności 
sportowych, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży” 

7 800,00

Zadanie 2 „Organizacja w miejscowości Tomkowice systematycznych zajęć sportowych, 

mających na celu rozwój umiejętności sportowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży” 

Oferta Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość 
przyznanych 
środków 
(w zł)

1 Stowarzyszenie 
Mieszkańców Wsi 
Tomkowice 

„Piłka nożna to gra zespołowa, 
najpopularniejsza na świecie dyscyplina 
sportowa” 

7 700,00

Zadanie 3 „Organizacja w miejscowości Kostrza systematycznych zajęć sportowych, 

mających na celu rozwój umiejętności sportowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży” 

Oferta Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość 
przyznanych 
środków 
(w zł)

1 Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Kostrza 

„Sport to zdrowie” 8 500,00
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Uzasadnienie

DO ZARZĄDZENIA NR 101/B/2013

BURMISTRZA STRZEGOMIA

z dnia 9 kwietnia 2013 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
w 2013 roku wynika z potrzeby realizacji zadań publicznych przez Gminę Strzegom oraz art. 5 ust. 4 pkt. 
2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536 z późn. zm.), która stanowi, że gminy wspierają zadania publiczne realizowane przez 
organizacje pozarządowe wraz z udzieleniem dotacji celowej na sfinansowanie ich realizacji. Działalność 
w zakresie kultury fizycznej i sportu jest jednym z priorytetowych obszarów realizacji zadań publicznych 
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego.
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