
ZARZĄDZENIE NR 233/17
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2016r., poz.466 ze zmianami) oraz art. 15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.1817 ze zmianami) oraz § 7 ust.1, 
pkt 2 lit.c „Programu współpracy Gminy Bojanowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
działającymi w sferze pożytku publicznego na 2017 rok" będący Załącznikiem do Uchwały NR XXV/173/16 
Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia " Programu współpracy Gminy 
Bojanowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku 
publicznego na 2017 rok" zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzam listę klubów i stowarzyszeń sportowych nie zaliczonych do sektora finansów 
publicznych, które będą realizować w roku 2017 zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej wraz z przyznaną wysokością środków finansowych na dofinansowanie zadania:

1) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy " SZOK " w Bojanowie - kwota 50.500,00 zł na prowadzenie 
szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki, koszykówki, piłki nożnej, organizacji mityngów, 
zawodów, turniejów sportowych, organizacji obozów letnich i zimowych, organizacji rajdów rowerowych 
przez sekcję turystyki rowerowej,

2) Klub Sportowy "SZTANGA" w Bojanowie - kwota 7.500,00 zł na prowadzenie działalności w zakresie 
popularyzacji sportów siłowych: podnoszenie ciężarów, trójbój siłowy, kulturystyka.

2. Lista klubów i stowarzyszeń sportowych wraz z określoną wysokością środków finansowych na 
dofinansowanie i realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
została sporządzona po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na podstawie protokołu Komisji 
Konkursowej z dnia 11 maja 2017 r. powołanej Zarządzeniem NR 222/17 Burmistrza Bojanowa z dnia 
28 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację 
zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Bojanowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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