
Zarządzenie Nr 0050.7.2016 

Wójta Gminy Kazimierz Biskupi 

z dnia 9 marca 2016 roku 

   

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w 2016 

roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6, 17, 32,  art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 

ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 i art. 15 ust. 2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz w związku  

z uchwałą Nr XL/329/13 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie 

uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kazimierz Biskupi z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

i o wolontariacie na lata 2014-2016”, 

 

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi  zarządza, co następuje: 

§ 1 

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi  ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego  Gminy Kazimierz Biskupi  w 2015 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 

§ 2 

Treść ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie w: 

a) Biuletynie Informacji Publicznej, 

b) na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, 

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

     

  Wójt 

                                        /-/ Jan Sikorski 

  

          

 



 

 

 

Załącznik  do 

 Zarządzenia Nr 0050.7.2015  

Wójta Gminy Kazimierz Biskupi  

 z dnia 9  marca  2016 roku 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 

 REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2016  ROKU 

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi  ogłasza wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego  w 2016 roku: 

 

 

Zakres – przeznaczona 

kwota dotacji 

 

Nazwa organizacji/podmiotu 

 

Nazwa zadania 

Przyznana kwota 

dotacji 

Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury  fizycznej i 

sportu  

Gminny  Klub Sportowy POLONUS   

 w Kazimierzu Biskupim 

Organizowanie lub 

udział w szkoleniach 

oraz organizowanie lub 

udział we 

współzawodnictwie 

sportowym dzieci lub 

młodzieży z terenu 

Gminy Kazimierz 

Biskupi 

101.600,00 zł 

Aeroklub Koniński 

 

Cykl szkoleń dla dzieci i 

młodzieży w sporcie 

modelarskim, 

szybowcowym, 

samolotowym i 

balonowym 

18.500,00 zł 

 

 

RAZEM 

 

 

120.100,00 zł 

 

 

   

 


